Erritsø Idrætscenter, Miljømål
Miljøpolitikkens punkt 1:
Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at
gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget.
• Det samlede elforbrug aflæses mindst én gang ugentligt.
• Udvikle relevante nøgletal for forbrug (energi og vand).
• Nøgletal bestemmes, følges og sættes i skema med tilhørende graf.
• Gennemføre relevante energibesparende projekter, i den udstrækning
det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt. F. eks.:
1. Udarbejdelse af energimærkningsrapport.
2. Projekter ud fra energimærkningsrapport planlægges og
sættes i gang.
3. Det skal planlægges hvorledes det bedst kan undgås at
unødigt lys er tændt.
4. Ventilationsanlæg og cirkulationspumper skal urstyres.
5. Ventilationsanlæg skal være udstyret med energioptimale
ventilatorer og energisparemotorer.
6. Vandvarmevekslere afkalkes mindst én gang årligt.
7. Der skal være opsat bevægelsesfølere til rumbelysning i
birum, omklædningsrum, opholdsrum og lignende
fællesområder.
• Gennemføre relevante vandbesparende projekter, i den udstrækning
det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt. F. eks.:
1.

Rengøring med gulvvaskemaskiner i stedet for spuling
med vandslange i svømmehallen.

2.

Påsætning af vandbesparende dyser (luftblander) på
vandhaner hvor vandflowet overstiger 8 liter pr. minut.
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3.

Ved opvaskemaskiner skal der opsættes skiltning om,
hvorledes den pågældende maskine anvendes mest
hensigtsmæssigt, således at vandforbruget bliver så lavt
som muligt.

4.

Montering af særskilte bimålere i svømmehal.

5.

Undersøge muligheden for opsamling af regnvand til
anvendelse som gråt vand til f.eks. wc-cisterner,
vanding og lignende.

Miljøpolitikkens punkt 2:
Motivere og træne alle medarbejdere til at arbejde aktivt med
miljøforbedringer.
• Deltagelse i Green Sport Facility erfa-gruppe møder for relevante
medarbejdere i det omfang det er muligt.
• Medarbejdere der står for rengøring og vask skal informeres i korrekt
brug og dosering af produkterne.
• Oplyse om miljøpolitikken (hjemmeside, informationsmateriale, på
møder mv.)
• Miljøgruppe med miljøansvarlig etableres.
• Miljøarbejdet er jævnligt punkt på dagsordenen på personalemøder, hvor
aktuelle problemstillinger drøftes.
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Miljøpolitikkens punkt 3:
Motivere brugere og gæster til miljøbevidsthed under deres ophold
i Centeret.
• Finde og udlevere/fremlægge egnet informationsmateriale til kunder og
gæster.
Materiale fås bl.a. fra Green Sport Facility-organisationen.
• Kunder og gæster skal informeres om mulighederne for offentlig
transport til/fra Centeret, samt tilbud om grønne aktiviteter.
Dette findes på EIC´s hjemmeside www.eic.dk, samt ved evt.
fremlæggelse af planer/foldere.

Miljøpolitikkens punkt 4:
Sortere affald, med henblik på at genbruge mest muligt og derved reducere
belastningen af miljøet.
• Alt affald sorteres i overensstemmelse med Fredericia kommunes
affaldsregulativ. For kildesortering gælder, at der skal opsættes letforståelig
sorteringsinformation for personalet, gerne med illustrationer af hensyn til
fremmedsprogede ansatte.
• Grønt affald komposteres ved kommunen.
• Kunder og gæster skal have mulighed for at sortere deres affald i den
udstrækning det er praktisk muligt.
• Kunder og gæster informeres derfor om hvilke fraktioner, de kan sortere i.
• Engangsservice må alene anvendes ved servering i badearealer, ved
kaffe- og vandautomater, ved særlige arrangementer som f. eks. i
forbindelse med dinér transportable og ved sportsarrangementer (ikke
almindelig træning).
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Miljøpolitikkens punkt 5:
Tage hensynet til miljøet med i overvejelserne ved indkøb og
nyanskaffelser.
• Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal indkøbes, anvendes og
doseres, så de påvirker miljøet mindst muligt. Rengørings- og
vaskemidler må ikke indeholde stoffer, som findes på Green Keys "Krav
til rengørings- og vaskemidler" - Se hjemmesiden.
• Såfremt virksomheden anvender eksternt rengøringsfirma, skal
underleverandøren fremsende dokumentation for, at de anvendte
rengøringsmidler lever op til Green Keys krav.
• Undersøge bedste miljø- og energirigtige løsninger ved indkøb og
nyanskaffelser.
• Ved nyindkøb eller større renoveringer af svømmehallens tekniske anlæg
skal der tages hensyn til nedbringelse af trihalometaner.
• Ved nyindkøb af toiletter skal der vælges wc-cisterner med dobbeltskyl
og et skyl på under 6 liter.
• Ved nyindkøb af computere, printere og kopimaskiner skal udstyret være
miljømærket eller være fremstillet på en miljøcertificeret eller EMASregistreret virksomhed.
• Ved nyindkøb skal brevpapir og papir til kopiering m.v. være
miljømærket.
• Indgår virksomheden nye aftaler vedrørende produktion af egne
tryksager, brochurer eller andre publikationer, skal tryksagen være
miljømærket eller være fremstillet på et miljøcertificeret EMAS-registreret
trykkeri.
• Nyindkøbte lysstofrør med enkeltfatning må max. Indeholde 4 mg.
kviksølv og lysstofrør med dobbeltfatning må max. indeholde 8 mg.
kviksølv.
4

• Mindst 75% af EIC´s elektroniske kontorudstyr skal være udstyret med
automatisk standbyfunktion, evt. anvendelse af elspareskinner eller
tænd/sluk ure.

Miljøpolitikkens punkt 6:
Bruge alternative energikilder i det omfang det er praktisk muligt og
økonomisk ansvarligt.
• Undersøge muligheden for solvarme som supplement til opvarmning af
anlægget.
• Løbende holde sig orienteret med nyudviklingen indenfor alternativ
energi.

Andre miljømål:
• Forbruget af drivmidler skal reguleres med henblik på reduktion og
substitution.
• Umiddelbar udfasning af eventuelle pesticider.
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