
FABs miljøpolitik

Hvorfor en miljøpolitik?

Igennem de senere år er der kommet større 
opmærksomhed omkring miljøhensyn og bæ-
redygtighed, også inden for den almene sek-
tor. Da FAB både bygger mange nye boliger og 
renoverer den eksisterende boligmasse, har vi 
løbende fokus på den bæredygtige tilgang til 
fremtidssikringen af vores boliger. FAB ønsker 
i den forbindelse at integrere miljøhensyn- og 
tiltag i alle vores nybyggerier og renoveringer 
samt i de løbende vedligeholdelsesarbejder i 
vores eksisterende boligmasse.

Bæredygtige og 
 fremtidssikrede boliger
FAB ønsker at skabe gode og attraktive boli-
ger, som er fremtidssikret, og som kan tilbydes 
nuværende og kommende beboere på Fyn til 
en konkurrencedygtig husleje.
FAB vil, som et af de største boligselskaber 
på Fyn, være inspirator og drivkraft, og arbej-
de for høj prioritering af boligområder, hvor 
der vælges bæredygtige og fremtidssikrede 
løsninger. Ved at prioritere den bæredygtige 
tilgang fremmer vi udviklingen af miljøtekno-
logi og attraktive boformer til glæde for vores 
beboere.



Det vil vi
FAB vil arbejde for en miljømæssig bæredygtig 
udvikling, og ønsker at forebygge miljøforring-
elser og reducere miljøbelastningen lokalt og 
globalt samt mindske ressourceforbruget.

Med vores miljøpolitik vil vi:
 ✓ Indtænke energi- og miljøhensyn i alle ak-
tiviteter og løbende udvikle nye energi- og 
miljørigtige procedurer og fremgangsmåder.

 ✓ Gennemføre energi- og miljøforbedringer 
og sætte konkrete mål for at nedbringe 
forbruget af el, vand og varme.

 ✓ Minimere affaldsmængden og forbedre 
affaldssorteringen. 

 ✓ Vælge de mest energieffektive og miljøven-
lige produkter og serviceydelser, både ved 
indkøb og udbud.

 ✓ Administrationen skal i den daglige arbejds-
proces sikre en miljørigtig adfærd.

 ✓ Ved nybyggeri, renoveringsopgaver og 
vedligeholdelsesarbejder skal det sikres, 
at der i videst muligt omfang indarbejdes 
miljømæssige tiltag og, at der i projekterne 
arbejdes med fokus på bæredygtige frem-
tidssikrede løsningsmodeller.

 ✓ Prioritere og evaluere miljøindsatsen løben-
de, så byggerier og den efterfølgende drift 
giver de største mulige miljøforbedringer.

 ✓ Indhente viden og opbygge miljømæssige 
kompetencer hos medarbejderne i driften.

 ✓ Informere om miljømæssige forhold til vores 
beboere og drift personale, så der tages med-
ansvar for en positiv bæredygtig udvikling.

Vores fokusområder
Med udgangspunkt i miljøpolitikken vil vi sætte 
fokus på de miljømæssige påvirkninger inden-
for følgende hovedområder:

 ✓ Energi

 ✓ Arbejdsmiljø for ansatte.

 ✓ Materialer: minimering af uønskede stoffer 
og livscyklusvurdering af materialers miljø-
påvirkning.

 ✓ Affaldshåndtering, herunder miljøsanering

 ✓ Indarbejdelse af LAR (lokal afvanding af 
regnvand)
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