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Pkt. 8. Kvalitets- og miljøpolitik
1. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til ny kvalitets- og miljøpolitik.
2. Baggrund
Den nugældende miljø- og klimapolitik er godkendt tilbage i maj 2014 og efterfølgende er BIOFOS’ strategi kommet til i august 2014. I maj 2015 er kvalitetspolitikken godkendt med netop
udgangspunkt i strategiens pejlemærker. Gennem årene er en række andre politikker godkendt af bestyrelsen, senest i juni 2016 blev politik for Asset Management godkendt, jf. følgende oversigt:
Strategi/politik
Kommunikationspolitik for BIOFOS
Arbejdsmiljøpolitik
Miljø- og klimapolitik
Strategi for BIOFOS
Kvalitetspolitik for BIOFOS
Politik for andelen af det underrepræsenterede køn
Indkøbs- og udbudspolitik
Politik for Asset Management
Finanspolitik for BIOFOS-koncernen

Godkendt
11. april 2014
26. maj 2014
26. maj 2014
26. august 2014
29. maj 2015
29. maj 2015
13. november 2015
10. juni 2016
9. december 2016

Ved gennemgang af BIOFOS’ politikker er det fundet hensigtsmæssigt at sammenskrive og
præcisere kvalitetspolitikken og miljø- og klimapolitikken, så der i stedet er en fælles kvalitetsog miljøpolitik for BIOFOS. Der er flere punkter i de to politikker, som omhandler samme emner og derfor med fordel kan sammenskrives. Hertil kommer, at Indkøbs- og udbudspolitikken,
Politikken for Asset Management samt Arbejdsmiljøpolitikken også har nogle få elementer, der
p.t. indgår i den nuværende miljø- og klimapolitik samt kvalitetspolitik.
Der er desuden behov for mere konkrete kvalitets- og miljømål i politikken, så politikken har
sammenhæng med BIOFOS’ strategi og forpligtelsen til at opfylde kunde- og miljøkrav.
I 2017 har BIOFOS opbygget et ledelsessystem kaldet BIOFOS 365, som også skal indgå i politikken, da ledelsessystemet sikrer kvaliteten. I BIOFOS 365 er alle processer metodeudviklet, så
vi har et værktøj til aktivitetsbaseret planlægning og til realisering af vores strategiske målsætninger. Ledelsessystemet er opbygget som en styringscyklus, der dokumenterer og sikrer løbende forbedring af vores præstation – hvad enten det gælder miljø, arbejdsmiljø eller kvalitet.
På den baggrund fremlægges en samlet kvalitets- og miljøpolitik for BIOFOS, der dels er en
sammenskrivning af kvalitetspolitikken og miljø- og klimapolitikken, dels er en konkretisering
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af miljø, jf. Strategi for BIOFOS 2015–2020 med pejlemærker mod 2025 og dels er en udeladelse af de gentagende elementer, der mere rettelig hører til i de nuværende Indkøbs- og udbudspolitik, Politik for Asset Management samt Arbejdsmiljøpolitik. De sidstnævnte politikker
ændres ikke.
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Kvalitets- og miljøpolitik for BIOFOS
BIOFOS vil gennem virksomhedens ledelsessystem sikre en høj kvalitet i de produkter og serviceydelser, der leveres til kunder og ejere.
Inden for miljø:
 Vedvarende arbejde på at nedbringe virksomhedens belastning af miljøet og klimaet, så
spildevandet og røggas renses bedre end krav i tilladelser.
 Sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand fra modtagelse til det udledes til
recipient ved bl.a. at mindske overløb af mekanisk renset spildevand (bypass).
 Arbejde på at højne miljø- og klimabevidstheden, viden om vandmiljø og vandet som ressource gennem oplysningsvirksomhed over for medarbejdere, borgere og virksomheder.
Inden for energi:
 Sikre en god udnyttelse af energien i spildevandet, så hele BIOFOS er energiproducerende.
 Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer, end vi producerer.
Inden for restprodukter:
 Genanvende eller nyttiggøre restprodukter, når det giver selskabsmæssigt og samfundsmæssigt værdi.
 Begrænse produktionen af restprodukter, som ikke kan nyttiggøres.
 Sikre, at restprodukter, der ikke kan nyttiggøres, bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig
måde.
Inden for myndighedskrav og lovgivning:
 Forbedring af vores anlæg så de præsterer kvalitets- og miljømæssigt bedre end gældende
lovgivning og myndighedskrav.
Over for ejerkommuner:
• Have fokus på, at de politisk vedtagne målsætninger på miljø- og klimaområdet fra ejerkommunerne inddrages i den daglige drift og ved udvikling af BIOFOS.
• I samarbejde med kommuner og spildevandsforsyninger at begrænse miljøbelastningen fra
oplandet og i udledningen fra renseanlæggene.
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