Energiapolitika
A Fornetti célja, a fenntartható energiagazdálkodás feltételrendszerének kialakítása, a jövőbeni
energiaigények és a számításba vehető energiaforrások biztosítása a környezetvédelmi szempontok, a
gazdaságos működés, valamint a társadalmi érdekek figyelembevételével és érvényesítésével.
Cégünk, tevékenysége során legnagyobb mennyiségben elektromos energiát, másodsorban üzemanyagot és
földgázt használ, így a vállalat energiagazdálkodásának kialakítása során elsősorban az elektromos
energiához kötötten alakítja ki energiapolitikáját.
Vállalatunk a fenntarthatóság és energiaközpontúság szemléletmódjának elterjesztésének elkötelezett
támogatója, mely tevékenysége során kötelezettséget vállal arra, hogy hosszú távon növeli
energiateljesítményét és folyamatos korszerűsítési folyamat keretében növeli energiahatékonyságát.
Az ISO 50001 energiairányítási rendszerünk a súlypontot olyan folyamatos fejlődési és korszerűsítési
folyamatra helyezi, amely igazodik az energiafelhasználás és fogyasztás jellegéhez és mértékéhez, valamint
eszközként szolgál vállalatunk energiahatékonyságával és energetikai teljesítményével kapcsolatos
mindenkori meghatározott célkitűzések eléréséhez.
A Fornetti kiáll energiapolitikai alapelvei mellett, kötelezettséget vállal a vonatkozó, érvényben lévő,
energiafelhasználással, fogyasztással és hatékonysággal kapcsolatos előírásoknak és jogszabályoknak,
továbbá az ökológiai és a gazdaságossági követelményeknek való megfelelésre egyaránt. Energiapolitikánk
alapelvei és célkitűzései meghatározzák vállalatunk versenyképességét, az ellátás biztonságát és
környezetünk védelmét. Biztosítja az épületeink energia-rendszerének folyamatos 24 órás felügyeletét,
rendszeres szabályozott karbantartását, valamint az energia-beszerzés feltételeinek összhangját az
energiapolitikai alapelveinkkel.
Energiapolitikánk megvalósítása érdekében meghatároztuk azokat a folyamatokat és területeket, amelyek a
legnagyobb energia felhasználásért felelősek.
Folyamatosan monitorozzuk azon rendszerelemeket, melyek számottevő energia megtakarítási lehetőséget
rejtenek magukban. Ezek a rendszerelemek és területek biztosítják energiapolitikánkban a keretet a
megvalósítandó energetikai céljaink kitűzésére és folyamatos felülvizsgálatára.
Elkötelezettséget vállalunk az energiairányítási rendszerünk kialakításához és működtetéséhez szükséges
összes erőforrás, információ biztosítására, szoros összefüggésben a minőségirányítási és
élelmiszerbiztonsági rendszerekkel.
Céljaink eléréséhez szükségünk van a jó kommunikációra, a dolgozók képzésére a rendszer elméleti és
gyakorlati elsajátításához, hogy a Fornetti minden munkatársa ismerje és elkötelezetten alkalmazza
energiapolitikánk alapelveit, ismerje célkitűzéseit és segítse megvalósítását.
Partnereink, beszállítóink számára hangsúlyozzuk energiapolitikánk követését és betartását, támogatjuk az
energia-hatékony berendezések beszerzését, valamint épületeinkben elvárjuk alkalmazását.
Ügyfeleink, megrendelőink számára elkötelezettségünket nyilvánossá tesszük.
Vállalatunk versenyképességének alapja fogyasztóink és partnereink elismerése, ezért törekszünk arra,
hogy a vállalat minden szintjén az energia-hatékony szemlélet és felelősségérzet váljon napi gyakorlattá.
Ezen célok megvalósításához szükségesnek éreztük az ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetését,
tanúsítását és működését.
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