
Umhverfisstefna Regins hf. og dótturfélaga

Reginn hf. og dótturfélög (,,Reginn eöa félagið") fylgir eftirfarandi umhverfisstefnu, Í

samræmi viö góÕa stjórnarhætti og umhverfinu til stuönings. Stefna þessi nær til

starfsmanna Regins og dótturfélaga. Starfsfólk félagsins skal vera kunnugt stefnu

þessari og nota til hliÕsjónar í starfi, innkaupum og samningagerÖ. Lögð er áhersla á aÕ

öll starfsemi sem liitur að höfuðstöðvum og fasteignum félagsins valdi sem minnstri

mengun.

Umhverfisstefna þessi nær m.a. til vistvæns byggingarefnis, orkunftingar,

pappírsnotkunar o.fl. Þannig leitast félagið viÖ aö lágmarka pappírsnotkun, m.a. með því

að draga úr útprentun á efni og dreifa skjölum og gögnum rafrænt sé þaÕ mögulegt.

Pappír, plast og lífrænn úrgangur er sent til endurvinnslu og endurniftingar. Einnig eru

rafrænir reikningar gefnir út og mótteknir sé þess kostur og eru viðskiptavinir hvattir til

þess aö gera hiö sama. Sorp skalflokkaö á skrifstofu og starfsstöðvum félagsins og auk

þess er leitast eftir því að leigutakar flokki rusl fyrir tilstilli félagsins. Umhverfismerktar

vörur og þjónusta skulu standaframar í vali en aðrar vörur og þjónusta.

Félagiö notast viö vistvæn byggingarefni viÕ framkvæmdir og viðhald fasteigna félagsins

sé þess kostur. Leitast er viÕ aö endurn¡7ta byggingarefni sem fellur til viö framkvæmdir

hjá félaginu viö niiframkvæmdir sé þess mögulegur kostur. Félagiö leggur áherslu á að

viðhalda og fegra umhverfi í kringum fasteignir sínar meÕ gróÕri bjóöi aöstæöur upp á

þaö. Reynt er eftir fremsta megni aö viðhalda góÖri orkust¡iringu með viÕeigandi búnaÕi

til stuönings umhverfi, þ.e. á rafmagni og hita ísamstarfi við leigutaka. Loks skal vatni

og öörum auðlindum ekki sóa aö óþörfu.

Tilgangurinn með stefnu þessari er að stuðla aö sjálfbærri þróun félagsins í

umhverfismálum með því að sfna ábyrga umgengni og bera virðingu fyrir náttúrunni.

Starfsfólk félagsins vinnur eftir stefnunni og hefur hana til hliösjónar í störfum sínum.

Framkvæmdastjórar og rekstrarstjóri bera eftir atvikum ábyrgö á unniÕ sé ísamræmi viÖ

stefnu þessa og verkferla byggða á henni. Stefna þessiskalvera aögengileg á heimasíÕu

félagsins, www.reginn. is.
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