Miljøpolitik i IDA
IDA har i 2017 udarbejdet en ny vision frem mod 2025 og en strategi for perioden 2018-2020. De to
bærende søjler i IDAs strategi er at bringe medlemmerne mere i spil samt digitalisering og data. På
vejen mod 2025 vil IDA arbejde på at sætte nye teknologiske muligheder i spil for at løse de store
globale udfordringer, som FN's verdensmål sætter på dagsordenen.
IDAs medlemmer arbejder dagligt med ny teknologi og med at løse de udfordringer, FN's verdens
mål peger på, og vores medlemmers viden og teknologiske indsigt er altafgørende for en bæredyg
tig udvikling. Den viden skal bruges i IDAs miljøledelse - både til at ændre interne forhold i en mere
miljørigtig retning og til at påvirke samfundsudviklingen gennem politisk indflydelses- og synlig
hedsarbejde.

Direkte miljøpåvirkninger
IDA vil i den daglige drift:
Reducere den påvirkning, som driften har på miljøet, og forebygge forurening. Vi forventer,
at alle ansatte tager ansvar og bidrager til løbende forbedringer. For eksempel ved at
mindske forbrug af papir, el, og vand, og vælge miljøvenlige transportformer i arbejdstiden.
Gøre brug af miljøvenlig teknologi, herunder foretage løbende vurderinger af de fysiske
rammer og anvendelse af digitale løsninger til fremme af miljøhensyn
Gennemføre miljøbevidste og bæredygtige indkøb gennem aktiv leverandørstyring.
Have fokus på ansvarligt forbrug og til stadighed have øget fokus på genanvendelse og
lukkede materiale-flows. Vi vil sortere og reducere mængden af affald.
Overholde relevante lovgivningsmæssige krav og andre forpligtelser, som IDA har tilsluttet
sig vedrørende miljøforholdene, herunder opretholde certificering i IS014001:2015, Green
Key og Svanemærket.

Indirekte miljøpåvirkninger
IDA vil bidrage til FN's verdensmål ved at påvirke politiske beslutningstagere på udvalgte områder
gennem konkrete miljø-, energi- og klimaanbefalinger, som bl.a. formidles på konferencer og i poli
tiske debatter. Vi arbejder for at ændre lovgivningen i en stadig mere miljørigtig retning. Det gør vi i
tæt samarbejde med vores medlemmer, som inddrages i at vise; hvordan teknologi kan fremme
løsningen af miljø-, energi- og klimaproblemer.
IDA vil til stadighed arbejde for miljøbevidsthed og stærke miljøkompetencer hos alle nuværende
og fremtidige medlemmer og appellere til, at vores medlemmer i praksis arbejder for nedsættelse
af miljøbelastningen.
IDA vil løbende forbedre miljøledelsessystemet med henblik på forbedring af miljøpræstationen.
Miljøpolitikken tilpasses løbende IDAs strategi og indgår som del af grundlaget for fastsættelse af
IDA miljømål og handlingsplaner.
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