Miljøpolicy
PLOT arkitekter leverer solide prosjekter, bygget på vår faglige kompetanse og et brennende engasjement for
fremtidens arkitektur. Vi har som mål å være en ansvarsfull samfunnsaktør. Dette gjør vi ved å jobbe på en mest
mulig bærekraftig og klimavennlig måte i den daglige drift, både internt og kommersielt.
PLOT arkitekter er eid av de ansatte, og hver og en av oss har en forpliktelse til å bidra inn i det grønne skiftet. Vi ser
også at miljøprofil blir mer og mer etterspurt av våre kunder og samarbeidspartnere, og det blir stilt krav til oss som
prosjekterende om å ha konkrete og kommuniserbare svar på bærekraft og HMS.
Vi ønsker å bidra til «grønne prosesser». Gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn har PLOT arkitekter ei
«verktøykasse» til å hjelpe oss med dette, både til intern kommunikasjon og vurdering av måloppnåelse, og som
kvalitetssymbol ut i markedet.
PLOT arkitekter sin miljøpolicy er basert på følgende av FN’s bærekraftsmål:
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Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

PLOT arkitekter bidrar til å skape fremtidens arkitektur. Gjennom våre konkrete prosjekter skal vi bidra til gode,
trygge, sanselige, robuste, rasjonelle og fleksible boliger for alle. Våre bygg skal være basert på klimavennlig
arkitektur. Vi skal fokusere på innendørs og utendørs møteplasser som inviterer til kontakt og aktivisering, som alle
kan delta i - uansett forutsetninger.
Vi skal jobbe langsiktig for å få prosjekter som underbygger FN’s bærekraftsmål, og arbeide aktivt opp mot våre
byggherrer for at de skal prioritere bærekraft i sine prosjekter.
Vårt bærekraftfokus skal være bl.a. gjenbruk av bygg, konstruksjoner og bygningsmaterialer. Videre skal vi gjennom
våre prosjekter styrke vernet av kulturminner som forteller historien om stedet. Vi skal også gjennom våre prosjekter
innen regulering, urbanisering og by- og stedsutvikling bidra til lokalisering av funksjoner som minsker
transportbehovet.
Arkitektene i PLOT arkitekter skal delta i den offentlige debatt om arkitektur, for å øke forståelse blant folk for
viktigheten av arkitekturens rolle i bærekraft-sammenheng.
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Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

PLOT arkitekter skal bidra til bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre ved interne tiltak –
innkjøp, gjenbruk, avfallshåndtering, energisparing osv. Kort sagt - gjøre mer med mindre ressurser.
Kortsiktige tiltak: I PLOT arkitekter betaler og serverer lunsj til ansatte. Det skal legges vekt på å velge bærekraftige,
lokalt produserte matvarer, og fokusere på å begrense svinn.
Det skal velges varer med lite emballasje, og emballasjen skal resirkuleres.
Kontordrift: printe på begge sider av arket, ha en «hub» for kontormateriell vi bruker sjelden, fremfor at alle har sin
egen av alt (stiftemaskin, tapedispenser osv.)
Langsiktige tiltak:
Vise forbrukermakt i forhold til innkjøp – velge leverandører som fokuserer på bærekraft.
Bidra til delingsøkonomi der det er mulig.
Begrense handel på internett der det finnes lokale tilbydere.
PLOT arkitekter skal bidra til bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre i våre prosjekter ved å oppmuntre
til/foreslå produkter med miljømessig og sosial bærekraft (Fairtrade etc.).
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Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Dette er et overordnet mål, som ligger i bunnen for vår virksomhet. Det å bremse/stoppe klimaendringene er en
forutsetning for en stabil og trygg fremtid for alle på jorda.
For å bremse/stoppe klimaendringene, må CO2-avtrykket reduseres vesentlig, raskt. Det innebærer for PLOT sin del
på kort sikt å begrense egen reisevirksomhet som er basert på fossil energi, og oppmuntre til redusert
reisevirksomhet for leverandører og samarbeidspartnere. Videre redusere mengden av plast og annet avfall, og
fokusere på gjenbruk og energisparing i eget lokale.
På lenger sikt – bidra til bærekraftig arkitektur med redusert energibehov og materialer med lave LCC.

