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GLS Group’s Miljøstandarder 
GLS Group’s retningslinjer for minimering af 

miljøpåvirkningen 
 
 
Fokus for retningslinjer 
GLS Group tilbyder pålidelig pakkelevering af høj kvalitet. For at kunne garantere dette, er det 
vigtigt for os, at vi også kigger på reducering af ressourceforbrug og reducering af vores CO2-
udledning. Sammen med vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, vil vi være blandt 
de ledende udbydere af miljøvenlige pakkeløsninger. 
 
Validitet 
Denne miljøstandard er bindende for alle nationale GLS selskaber. I GLS Group er vi  bevidste 
om vores forretnings miljømæssige påvirkning. Derfor vil vi, mens vi fortsat fastholder 
branchens højeste kvalitet, fokusere på vores forpligtigelse om at beskytte vores klima gennem 
reducering af vores forbrug af ressourcer og vores reduktion af vores udledninger. Vi ønsker at 
skabe værdi for vores interessenter og anerkende vores forpligtigelse, for hele tiden at minimere 
vores negative påvirkning og kommunikere åbent og ærligt om vores fremskridt. 
 
Reducering af udledning i vores kerneforretning 
Da vores kerneforretning er pakketransport, skal reducering af emissioner fra transport være 
hovedfokuset i vores indsatser. Som del af vores miljøstrategi på tværs af GLS Group, fokuserer 
vi på at omstille vores flåde til miljøvenlige modeller og introducere alternative 
leveringmuligheder. Vi tager en holistisk tilgang til disse udfordringer og leder efter løsninger 
både inden for vores eget virksomheds grænser og sammen med vores forretningspartnere. 
 
Et andet aspekt af vores initiativer er et ansvarligt forbrug af ressourcer på vores GLS-lokationer. 
Dette indebærer forbrug af vand, papir og energi samt affald og affaldssortering.  
 
Miljømålsætning 
Vi gør brug af interne ressourcer og ekspertiser for effektivt at kunne opnå følgende miljømål: 
 
● At gøre større brug af alternative køretøjer og konceptløsninger for pakketransport i byerne 

samt at involvere vores distributionspartnere i disse aktiviteter. 
● Løbende modernisering af vores bilflåde samt vores firmabiler, med fokus på at gøre dem 

mere og mere miljøvenlige. 
● Løbende reducering af vores ressourceforbrug på vores lokationer og investeringer i at gøre 

vores lokationer mere miljøvenlige fx vha. solcellesystemer.  
● At undgå spild, hvor det er muligt, og at sortere affald korrekt. 
● Løbende udvikle og forbedre vores miljøledelsessystemer (ISO 14001). 
● Tilbyde vores kunder klimakompenserede forsendelser. 
● Sikre at vores medarbejdere og distributionspartnere er fuldt ud bevidste om vores ansvar 

gennem løbende læring og træning. 
● At indgå partnerskaber, der gør pakkedistributionen mere bæredygtig. 
● At forbedre vores indsatser hver eneste dag.   
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Investeringer 
Vi er bevidste om, at den langsigtede transformation mod mere bæredygtige 
forretningsprocesser kræver en stor indsats og høje omkostninger. Vi er villige til at lave 
betydelige investeringer for at opnå dette, samt bruge miljøpåvirkning som et relevant 
beslutningskriterie i forbindelse med vores investeringer. 
 
Transparent rapportering 
GLS Group er dedikeret til at minimere vores negative miljøpåvirkning, og for kontinuerligt at 
sikre fremskridt mod de miljømæssige udfordringer, som er relevante for alle vores 
interessenter. Derfor kommunikerer vi ærligt og transparent omkring vores processer til interne 
og eksterne interessenter i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder. Det er 
vores ansvar at garantere høj kvalitet af det publicerede data og konsekvent at udfordre 
eksisterende processer for at sikre fremskridt.  
 
Kommunikation 
Denne miljøstandard er brudt ned til konkrete instruktioner for alle GLS-lande. For de der er 
interesseret, er vores miljøstandard tilgængelig på alle GLS Group’s hjemmesider og undersider.  
 
Relaterede dokumenter 
● GLS Group Code of Business Standards 
● GLS Group Supplier Code of Conduct  
 
Ansvar 
Vi vurderer og evaluerer løbende på vores målsætninger og fokusområder, inden for rammerne 
opstillet i vores miljøstandarder og miljøledelsessystemer (ISO 14001). GLS Group’s ESG-
afdeling er ansvarlig for forberedelsen og regelmæssig evalueringen af vores miljøstandarder.  
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