
 MILJØPOLICY



Gina Tricots miljøpolitikk 

Sammen med Gina Tricots miljømål er miljøpolitikken vår et viktig verktøy i arbeidet med å 
redusere virksomhetens påvirkning på miljøet og forbedre vår miljøprofil. 

Kunnskap 
Vi skal informere, utdanne og motivere alle ansatte slik at de kan gjøre jobben sin på en 
miljøansvarlig måte. Det å ta ansvar for miljøet skal være en naturlig del av den daglige 
driften. Miljølovgivning og myndighetskrav skal utgjøre en minimumsstandard for miljø-
arbeid, og målet er å overgå standarden. 

Sortiment 
Vi skal benytte enhver mulighet til å bytte ut potensielt skadelige med mindre skadelige ma-
terialer og produkter. Vi skal også øke andelen produkter i sortimentet som er lagd av mer 
bærekraftige materialer. Våre leverandører skal følge lover og forskrifter i de landene der de 
er virksomme. Kjemikalierestriksjonslisten skal oppdateres kontinuerlig, slik at vi i samarbeid 
med leverandørene skal kunne sikre oss at vi følger REACH og bransjens standarder.  

Butikk og kontor 
Vi skal prioritere miljøspørsmål ved nyetablering av butikker og gjøre miljøforbedrende tiltak 
i eksisterende lokaler. Vi skal bruke energi på en ansvarlig og sparsom måte, og i den grad 
det er mulig kjøpe kraft fra fornybare kilder til både butikker og kontorer. Vi skal jobbe for å 
redusere avfallsmengden og gjenvinne der vi kan. 

Transport
Når vi frakter varene våre, skal vi gjøre det med miljøet i tankene og hele tiden jobbe med å 
redusere vår miljøpåvirkning. Det å redusere antall transporter – og dermed få ned karbon-
dioksidutslippene – ved for eksempel å utnytte lastebilenes lasterom optimalt, er viktig for 
oss. Et langsiktig mål er dessuten å bruke renere transportmetoder og mindre flytransport. 

Reiser
Gjennom vår reisepolitikk skal vi sørge for at tjenestereisene våre er mest mulig kostnads-
effektive, miljøtilpassede og trygge. Vi skal bare reise ved behov, og alltid med miljøet i 
bakhodet. 

Informasjon 
Informasjon om Gina Tricots miljøpåvirkning og miljøarbeid er viktig og skal være tilgjengelig 
for alle. Vi skal ha god kontakt med kunder og andre interessenter, slik at vi kan ta disses 
synspunkter med i betraktningen når vi videreutvikler virksomheten vår.



For å leve opp til vår miljøpolitikk, skal vi 

Ta hensyn til miljøet når vi gjør investeringer og sørge for at utgifter til miljøforbedrende tiltak 
gir gevinst på lang sikt.

Ta vare på all kunnskap om miljøspørsmål samt oppmuntre medarbeiderne våre til økt innsats 
for miljøet ved å engasjere og informere.

Fremme og oppmuntre til miljøbevissthet blant leverandører og kunder.  

Aktivt samarbeide med andre virksomheter, leverandører, myndigheter og organisasjoner 
om å skape en mer bærekraftig tekstilindustri. Våre påvirkningsmuligheter styrkes gjennom 
samarbeid. 

Tilby tydelig merkede varer lagd av alternative materialer for at kunden lettere skal kunne 
gjøre grønne valg. 

Basere miljømålene våre på miljøpåvirkning og kontinuerlig følge opp, evaluere og revidere 
vår miljøpolitikk.

Prioritere gjenbruk og gjenvinning. 

Prioritere miljøarbeid og sette av ressurser til dette.

Dele gode ideer og erfaringer. 


