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Baggrund for Coops Politik for Energi
Verden er inde i en ressource- og klimakrise som Coop mener, er drevet af den menneskelige
aktivitet siden industrialiseringen. Der er derfor et globalt behov for dels at omstille den
nuværende energiproduktion til vedvarende energi, dels at energi der ikke udnyttes optimalt,
skal minimeres. Sidstnævnte både for på den korte bane at reducere udledningen af
carbondioxid og minimere omkostninger men også for at gøre omstillingen til vedvarende
energi mindre omkostningstung.
Denne transaktion er vigtig og Coop vil være aktiv på denne dagsorden. Ikke blot som menig
aktør, men som bannerfører som viser vejen for andre og som indgår som en aktiv stemme i
samfundsdebatten.
For at vise handling bag vores ord, skruer Coop op for fokus på energiindsatsen og har
lanceret Energi2020 programmet herunder etableringen af en selvstændig afdeling, der har
forpligtelserne og de nødvendige og dedikerede ressourcer til at sikre opfyldelse af mål og
målsætninger.

Coops Politik for Energi
Coop vil derfor grundlæggende i butikker, lagre og administrationsbygninger arbejde
for at:
 Energispild reduceres til et minimum ved løbende implementering af bedre
teknologiløsninger, optimeret drift af eksisterende anlæg og forbedret adfærd hos
medarbejdere.
 At der kontinuerligt vurderes muligheder for, at restfraktionen af energiforbruget efter
energioptimering erstattes af vedvarende energiproduktion fra decentrale og/eller
centrale VE anlæg.
 At de selvstændige Brugsforeninger tilbydes samme løsninger som Coops egne
butikker, ligesom de aktivt forsøges motiveret til at følge trop på
energimålsætningerne.
Derfor vil Coop:
 Ved udgangen af 2020 have sparet 20 % på energien i Coops butikker i forhold til
2016 via nye tekniske installationer og løsninger, der skal minimere energispild.
 Kontinuerligt afdække markedet for relevante investeringsmuligheder indenfor
vedvarende energi. Dette gælder både decentrale løsninger på egne lokationer og
centrale løsninger.
 Kontinuerligt kommunikere aktivt, både om vores resultater og erfaringer, men også
som en aktiv stemme i debatten med henblik på at fremme den grønne omstilling.
 Udvikle og vedligeholde et effektivt ISO 50001 energiledelsessystem, der
kontinuerligt forbedrer energiindsatsen og energipræstationen.
 Motivere medarbejderne til adfærdsændringer i energiforbedringsarbejdet via
nydesignet energi app.
 Sikre intern forankring af indsatsen ved at Energiledelsesarbejdet kommunikeres ud
på alle niveauer i organisationen
 Understøtte indkøb af energieffektive produkter, serviceydelser og energi rigtig
projektering.
 Overholde relevante lovmæssige krav indenfor energiområdet samt andre
bestemmelser, som Coop har tilsluttet sig.
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