Hold Norge Rents miljøpolitikk
Hold Norge Rents oppgave er å bekjempe forsøpling, som i seg selv er et stort og økende
miljøproblem.
I tillegg har vi valgt å gjøre en innsats for å fremme bærekraftig utvikling og ønsker å gjøre
vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen i et helhetlig perspektiv.
Ingen miljøproblemer kan løses alene, men bør ses i en større sammenheng. Når Hold Norge
Rent veileder bedrifter og andre aktører som ønsker å sette inn tiltak mot forsøpling, er en
viktig anbefaling å starte med egen virksomhet.
Slik vil vi også selv sørge for å være en ansvarlig arbeidsplass, og overholde gjeldende lover
og regler, samt arbeide for en stadig forbedring av miljøbeskyttelse.
I den forbindelse har Hold Norge Rent valgt å miljøsertifisere Hold Norge Rent-konferansen
som miljøgodkjent arrangement gjennom Foundation for Environmental Education (FEE)
Norway.
Hold Norge Rent bidrar til et bedre miljø ved at både deltakere og arrangører
reduserer/minimerer forbruket av elektrisitet, vann, transport o.l. Vi unngår varer som har
store miljøpåvirkninger og går til innkjøp av miljømerkede produkter så langt det er mulig,
både når det gjelder til rengjøring og salg av mat og drikke.
Siden vårt hovedfokus er forsøpling, er engangsartikler noe vi unngår så langt det er mulig,
og avfallsminimering er generelt et mål.
Videre
•

tenker vi kvalitet og vedlikehold av både egne og deltakeres eiendeler

•

har vi innført kildesortering for arrangementets ansatte og gjester og har som mål å
øke kildesorteringsgraden kontinuerlig

•

ønsker vi å begrense bruken av fossile brensler ved å ta toget til/fra konferansen, og
oppfordrer også deltakerne til å benytte kollektivtransport til og fra konferansen

•

vil vi streame de mest sentrale delene av konferansen, inkludert parallellsesjonene

•

inneholder ikke maten som serveres under arrangementet arter som er
utryddingstruet eller på rødlisten

•

tilbyr vi vegetarmat og måltider basert på restemat for å redusere
karbonfotavtrykket
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