ATR Energiepolitik
Omhyggelig brug af naturressourcer og effektiv udnyttelse af energi er et vigtigt anliggende for ATR.
På den ene side beskytter dette miljøet og klimarelevante drivhusgasser udledes kun i det omfang, det er
absolut nødvendigt.
På den anden side er brugen af energi en vigtig omkostningsfaktor, og den effektive anvendelse af energikilder
er afgørende for virksomhedens økonomiske succes.
På denne baggrund har ATR siden 2011 drevet et energistyringssystem på tværs af virksomheder i
overensstemmelse med DIN EN ISO 50001. Som et resultat opnås løbende procesforbedringer i virksomheden,
og der træffes effektive tiltag løbende for at forbedre vores energiforbrug.
I ATR tilstræber vi efter at opnå den højest mulige energieffektivitet inden for alle virksomhedsområder. Til
dette formål har vi investeret i at måle maskiner og systemers energiforbrug. Med den gennemsigtighed, vi har
opnået, ønsker vi at øge bevidstheden om forbrug og dermed omhyggelig brug af energikilder.
ATR er en energiintensiv virksomhed, især inden for produktion af foderblandinger. Specifikt betyder det, at vi
ønsker at reducere den anvendte energi pr. Ton produceret foderblanding uden at skulle gå på kompromis med
de høje kvalitetskrav. Vi ønsker at reducere det specifikke energiforbrug i korn - og oliefrøopsamlingen, og
samtidig holde varerne sunde. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt kontinuerligt at reducere det specifikke
energiforbrug for vores lastbil - og køretøjsflåder såvel som vores skibe.
På den ene side skal disse foranstaltninger implementeres i tekniske forbedringer. Det specifikke forbrug er
derfor et nøgleudvælgelseskriterium ved design af systemer, maskiner og ved køb.
Frem for alt afhænger det af medarbejderne. Hos ATR siger det sig selv, at de juridiske forpligtelser og
standarder er beskrevet i proceduremæssige og arbejdsinstruktioner. I den forpligter vi vores medarbejdere til
at bruge energikilder som elektricitet, varme, naturgas, diesel og fyringsolie sparsomt.
Hos ATR har vi også en kultur, hvor det er vigtigt for hver enkelt medarbejder at bruge energi og andre
ressourcer så sparsomt som muligt i deres daglige arbejde. Desuden inviterer vi alle ATR-kolleger til at komme
med forslag, der kan føre til forbedring af de angivne mål.
Disse modtages centralt af ATR-energiteamet via e-mail (energie@atr-landhandel.de).
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