MILJÖ- OCH ENERGIPOLICY
Denna miljö- och energipolicy bygger på DPDHLs koncernövergripande policy och är
bindande för all verksamhet inom DHL Freight Sweden AB. Syftet med policyn är att
integrera energieffektivitet och miljöhänsyn i vår dagliga verksamhet, och därmed leva upp
till våra intressenters och aktieägares förväntningar.
Våra primära miljö- och energimål är:

1 Ökad transparens

I vår rapportering är vi öppna med vår miljöpåverkan, särskilt avseende våra
koldioxidutsläpp och arbetar ständigt med att förbättra datakvaliteten.

2 Förbättrad operativ effektivitet och minimerad miljöpåverkan

Vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 50% till år 2025 jämfört med 2007. Målet
inkluderar utsläpp från våra underleverantörer.
Vi ska också minska utsläppen av lokala luftföroreningar till 2025 med hjälp av
mindre miljöbelastande upphämtnings- och leveranslösningar.
Till 2025 ska 70 % av våra first- and last mile-transporter ske med hjälp av el eller
cykel.
Vi ska leva upp till gällande internationella, regionala och nationella miljöregler,
samt lagkrav för energiförbrukning och energieffektivitet.
Vi ska vidta ytterligare åtgärder för att ständigt förbättra vår miljöprestanda och
minska vår energiförbrukning.
Vi ska utveckla och upprätthålla ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och ett
energiledningssystem baserat på ISO 50001.

Vi ska arbeta med våra leverantörer för att minimera miljöpåverkan av de varor och
tjänster vi använder.
Vi ska inkludera miljöaspekter och energieffektivitet i alla större investerings- och
upphandlingsbeslut.
Vi ska säkerställa nödvändiga resurser för att uppnå våra mål.

3 Värdeskapande

Vi ska erbjuda klimatneutrala, koldioxidreducerande och miljövänliga produkter och
tjänster för att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan och skapa mervärde.
Vi ska integrera gröna lösningar i 50% av alla affärer, sett till omsättning, senast 2025.
Vi ska arbeta tillsammans med våra kunder för att mäta och reducera deras ekologiska fotavtryck och därmed hjälpa dem att nå sina miljömål.

4 Visa ledarskap

Vi ska främja innovation och användning av ny teknik avseende våra transportfordon
för att minimera utsläpp till luft och minska energikonsumtion och buller.
Vi ska arbeta tillsammans med beslutsfattare för att bidra till att forma regelverk
som medför långsiktiga, miljöinriktade och energieffektivitetsskapande förändringar i
vår bransch och som minimerar miljöpåverkan i transportsektorn.
Vi ska föra en dialog med våra nyckelaktörer, samarbeta med universitet och industri,
och arbeta aktivt med nationella och internationella organisationer inom miljö,
energieffektivitet och hållbar utveckling.
Vi ska övervaka och reagera på nya miljö- och energifrågor.

5 Engagera våra medarbetare

Vi ska stärka våra medarbetares miljökunskaper och färdigheter för att förbättra
vår egen och våra kunders miljöprestanda.
Vi ska informera om, och utbilda i, energibesparande åtgärder.
Vi ska erbjuda anställda att delta i initiativ som bidrar till en minskad miljöpåverkan.
Vi ska genom utbildning certifiera 80% av våra anställda som GoGreen Specialister
till år 2025.
Vi ska själva eller genom partnerskap plantera en miljon träd varje år.

6 Kommunikation och granskning av denna policy

Denna policy kommer att kommuniceras till anställda via interna kommunikationskanaler samt göras tillgänglig för alla andra intresserade via vårt företags
webbplats.

Denna miljö- och energipolicy och dess mål kommer att ses över regelbundet.
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