
Klima- og bæredygtighedspolitik for DanPilot 

DanPilot skaber sikkerhed til søs og i havn. Det er kernen i DanPilots virksomhed og værdigrundlag. Det er 

derfor også grundlaget i det samfundsansvar, som DanPilot løfter hver dag døgnet rundt og året rundt. 

Sikkerhed i forhold til vores omverden og beskyttelse af miljøet er derfor også kernen i DanPilots klima- og 

bæredygtighedspolitik. 

Formålet med politikken er at beskrive rammer og ambition for DanPilots arbejde med bæredygtighed og 

klimatiltag. DanPilot vil overholde al gældende miljølovgivning samt anden lovgivning, der er relevant for 

vores aktiviteter. Bæredygtighed betyder for os, at vi vil prøve at inddrage miljø- og klimahensyn mest muligt 

i alle faser af planlægning og afvikling af vores aktiviteter under hensyntagen til opretholdelse af den 

forsyningspligt DanPilot er underlagt som en SOV – dvs. at vi skal betjene alle de skibe der ønsker lods. 

DanPilot er med vores virke med til at skabe sikkerhed direkte for den skibstrafik, vi lodser igennem de danske 

farvande hver dag, og derved er vi med til at forebygge forurening af danske farvande med olie og andre 

miljøskadelige stoffer. DanPilot er i hverdagen øjne til søs for de danske myndigheder, der har ansvar for 

havmiljøet.  

Endelig arbejder DanPilot målrettet med at minimere miljø- og klimabelastningen af egne aktiviteter både til 

vands og på land. Det er DanPilots overordnede ambition at bidrage aktivt til regeringens mål om at CO2 

udledningen i Danmark skal reduceres med 70% inden 2030. Dette vil vi bla. gøre via:  

• Fokus på planlægning af opgaverne i samarbejde med vores kunder, så både deres og vores CO2 

belastning i forbindelse med skibstransporten kan reduceres mest muligt. 

• Fokus hos vores medarbejdere på at sejle vores egne skibe på en måde, så forbruget sf brændstof og 

dermed CO2 belastningen minimeres foruden at driften og levetiden af motorerne kan optimeres. 

• Fokus på medarbejdernes adfærd og vaner ved transport over land i forbindelse med opgaverne for 

at reducere miljøbelastningen så meget som muligt. 

• Arbejde med mulighederne for skift til alternative brændsler til vores skibe, hvor det er teknisk og 

operationelt muligt 

• Arbejde med at undersøge mulighederne for landbaseret lodsning som et fremtidigt mere grønt 

alternativ, hvor opgaverne og kunderne gør det muligt. 

• At stille krav til vores leverandører vedrørende klima- og bæredygtighed for at påvirke deres 

miljøbelastning i forbindelse med levering af de produkter og serviceydelser vi benytter. 

• At sætte mål og hele tiden blive bedre. 

Gennem vores miljøledelsessystem arbejder vi løbende med at forbedre vores præstation indenfor klima- og 

bæredygtighedsområdet. Vi tilstræber i det daglige at gøre indsatserne på området vedkommende for alle 

vores medarbejdere, så de bliver i stand til at bidrage aktivt i det daglige til at reducere DanPilots belastning 

af det omgivende miljø. 

 

 


