
COz Beleid Valmont Nederland B.V.
Valmont Nederland B.V. is zich bewust van haar invloed op het milieu en stelt zich als doel
om de impact van haar activiteiten hierop te minimaliseren. Niet voor niets zijn we al
jarenlang actief om de COz-uitstoot te reduceren op basis van het reductiesysteem
" COz- Prestatieladde/'.

Dit reductiesysteem is een instrument om bedrijven te helpen bij het reduceren van COz en
kosten. Het bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 maakt Valmont werk van de uitstoot
van de eigen organisatie. Vanaf 2015 zijn wij elk jaar gecertificeerd voor dit niveau.

Aan de hand van de regelgeving van SKAO is vastgesteld dat Valmont vooruitstrevend is,
waarbij opgemerkt dat we in de afgelopen jaren al een grote reductie van COz emissies
hebben behaald. Desalniettemin wil Valmont haar COz emissies verder terugdringen om de
positie als realistisch/vooruitstrevende organisatie op gebied van milieu te handhaven.

Daarom wilValmont het komend iaar (2020) haar uitstoot van COz met 13.4%
reduceren t.o.v. het jaar 2018.

Om inzicht te verkrijgen in ons energieverbruik berekenen we ieder halfjaar onze
COz-footprint. Hierbij kijken we onder andere naar de volgende, belangrijkste,
emissiestromen waar ook de reductiedoelstelling op van toepassing is:

. Gasverbruik

. Brandstofverbruik van alle bedrijfsmiddelen

Elektra wordt wel berekend maar niet meegenomen in de footprint omdat Valmont deze
energie heeft verduurzaamd door aankoop van "Eneco Eco Garanties". Dus lÙOo/o

groene stroom.

Valmont heeft een plan van aanpak opgesteld met reductiemaatregelen. Deze worden
minimaal elk halfjaar gecommuniceerd aan de medewerkers en naar klanten toe via onze
website. Tevens maken wij elk halfjaar een voortgangsrapportage met de status van deze
maatregelen.

Een voorbeeld van enkele succesvolle én geplande reductiemaatregelen:

. 100% groene stroom.

. Social Return & Cradle 2 Cradle.

. Levens Cyclus Analyse (LCA)

. Het ZEP programma, Valmont Zero Emission Pole

Daarnaast hebben wij bekeken of we reductie kunnen behalen in de keten. Hiervoor hebben
wij een ketenanalyse opgesteld:

Ketenanalyse: -De VerzinkerijWeertgroep en Valmont hebben samen gekeken hoeveel kilo's per dag

aan lichtmasten door een heftruck gehandeld werd. ln plaats van een diesel is er
besloten om lichtmasten alleen nog maar door een elektriciteit heftruck te laten handelen

-De Weertgroep heeft zichzelf de doelstelling gelegd om een duurzame Zink lnstallatie te
bouwen. Deze installatie is reeds in gebruik. Valmont heeft samen met de Verzinkerij
besloten om de Lichtmasten alleen door dit bad te laten verzinken, waarbij een besparing
op aardgas gerealiseerd kan worden.
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