Pressemeddelelse

DOT vinder miljøpris
DOT har gennemført en række miljø- og klimavenlige tiltag, som de nu høster anerkendelse for af Herning
Kommune.
Selvom man er en energitung virksomhed med en produktion, der involverer flere kemikalier og energitunge
processer, så er det muligt at udvise fokuseret hensyn til miljøet og gøre en forskel. Det har DOT på
fornemste vis demonstreret ved at træffe en række bæredygtige valg – valg som nu har indbragt dem offentlig
anerkendelse.
Hvert år uddeler Herning Kommune en offentlig anerkendelse af en aktiv miljø-, natur- og klimaindsats.
Prisen gives til virksomheder, personer, institutioner, foreninger og andre, som har gjort en
bemærkelsesværdig indsats. Og i år tilfalder prisen DOT.

- Det er særligt positivt, at DOT går foran og viser, at også denne type virksomhed kan gøre en stor
forskel ved at træffe valg, der både sikrer miljø, arbejdsmiljø og klima og samtidig er økonomisk
bæredygtige og langsigtede, udtaler Herning Kommune.
DOT bliver med prisen blandt andet anerkendt for at køre koncernen efter ISO 14001 miljøledelse, at have en
fabrik, der via egen vindmølle er 100 % selvforsynende med elektricitet og i øvrigt indføre en række
tiltag, som årligt sikrer en CO2 besparelse på over 3400 tons og en reducering af luftforurening via VOC
med ca. 50 % i forhold til konventionelle produktionsmetoder.

- Vi er meget stolte af netop denne anerkendelse, fordi vi som tung industri ikke er den typiske vinder.
Men vi har kontinuerligt fokus på, hvilke tiltag vi kan indføre – store som små – og det er vigtigt for os,
at vi kan vise vores branche, at vi rent faktisk kan gøre en forskel på dette område. Og så er vi
selvfølgelig også stolte af, at vi har formået at udvikle DOT i en sådan grad, at vi har ressourcer til at
foretage disse investeringer med stort engagementet og indsats fra medarbejderne, udtaler adm. direktør
Henrik Steen-Jørgensen

Øvrige spørgsmål, kontakt:
Henrik Steen-Jørgensen
Adm. direktør

Tlf.:

+45 96 280 330

