
 

Miljøpolitik 
 

GrønlandsBANKENs holdning til miljøansvar bygger i lighed med bankens overordnede CSR-indsats på 

vores værdier og på vores målsætning om at være ”Grønlands Bedste Virksomhed”. 

GrønlandsBANKEN vil til stadighed være bevidst om at tænke miljøhensyn ind i vores aktiviteter på en 

forretningsmæssig og samfundsmæssig meningsfuld måde til gavn for vore medarbejdere, kunder, 

aktionærer, og samfundet som helhed. 

I forlængelse heraf har banken tilsluttet sig UN Global Compact, FN’s program for virksomheder og 

organisationers sociale ansvar, der omfatter følgende tre principper for miljøansvar: 

 Virksomheden støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 

 Virksomheden tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 

 Virksomheden opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 

Nærværende miljøpolitik udgør rammen for vores arbejde med miljøledelse og miljømålsætninger og skal 

indgå som en naturlig del af forretningsstrategien. Vi vil løbende kortlægge og overvåge 

ressourceforbruget og de væsentligste miljøpåvirkninger i vores aktiviteter og udarbejde handlingsplaner 

med mål for forbedringer. Et systematisk miljøarbejde skal medvirke til at reducere omkostninger og 

ressourceforbrug, til at fastholde og tiltrække medarbejdere, kunder og investorer, og til at øge 

samarbejdet med myndigheder og leverandører. 

Alle medarbejdere skal være bekendt med miljøpolitikken og skal så vidt muligt engageres i 

miljøindsatsen. Medarbejderne er vigtige ambassadører for bankens miljøprofil, og det skal stå klart for 

medarbejderne, at miljøindsatsen giver god forretningsmæssig og samfundsmæssig mening.  

Med udgangspunkt i UN Global Compact principperne vil vi stille større krav til vores leverandører, og 

hvor det er muligt vil vi prioritere de leverandører, der påviseligt handler for at mindske miljøbelastninger 

og fremme menneskerettigheder, sikkerhed og sundhed. 

Vores miljøindsats og relaterede aktiviteter skal løbende tilpasses i forhold til de udfordringer, vi møder, 

og de nye muligheder som f.eks. den teknologiske udvikling byder på. Vi vil årligt evaluere og opdatere 

miljøhandlingsplanerne. Vi vil bruge vores viden og erfaringer til at udvikle nye, miljøorienterede 

projekter og produkter til gavn for medarbejdere, kunder, aktionærer og samfundet som helhed. 

Kommunikation af resultater såvel som udfordringer vil tydeliggøre bankens miljøprofil og signalere 

fremsynethed og ansvarlighed. Deling af viden og erfaringer med andre virksomheder, myndigheder og 

organisationer m.fl. skal understøtte vores omdømme og position som en virksomhed, der positivt kan 

bidrage til samfundsudviklingen, og som er trendsættende for andre virksomheder i Grønland. 

Sikring af det langsigtede fokus på miljøindsatsen er helt central for at investeringen i miljøforbedringer 

er rentabel. Fremadrettet fastholdelse af systematisk målstyring betyder, at vi hele tiden vil kunne følge 

og forbedre vores præstation på miljøområdet, og vil understrege, at miljøindsatsen er en integreret del 

af bankens langsigtede forretningsstrategi og den overordnede CSR-indsats. 
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