IDA Mødecenter har dagligt fokus på miljø, energi,
klima, økologi & svaner.
· IDA Mødecenter ligger centralt for indfaldsvejene til Københavns centrum og tæt på offentlige transportmidler (ca. 10 min.
gang for Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro S-togstation).

Konkrete miljø– og energitiltag:
· Certificeres årligt af Det Norske Veritas efter international standard for miljøledelsessystemer (ISO 14001:2004) og EU's miljøforordning: EMAS 3. EMAS-miljøredegørelsen er offentlig på www.ida.dk

· Vores to restauranter og udendørs café har miljødiplomet: The Green Key (2012). 70% af vores mejeriprodukter er økologiske
og vores kaffe er 100% økologisk. Vores målsætning er at bruge 60% økologiske råvarer.

· IDAs Printcenter har Nordisk Miljømærkningslicens: Svanemærket.
· IDA er klimapartner med DONG Energy. Det sikrer, at IDA deltager i et viden-netværk med mere end 130 virksomheder,
kommuner og organisationer, der arbejder med klima, miljø og energi. Ved at tilkøbe garantier for produktion af havmøllestrøm, svarende til vores elforbrug, og ved at købe og annullere CO2 -kvoter svarende til vores varme- og transportforbrug,
sender IDA et signal om, at vi ønsker at alle virksomheder bør bruge mere vedvarende energi.

· IDA har udviklet og publiceret Klimaplan 2050, der skal medvirke til, at Danmark reducerer udslip af CO2 med 90 % inden
2050 målt op imod 2009.

· En ”Knæk Kurven – aftale” med Center for Energibesparelser har medvirket til, at IDA har reduceret sit elforbrug med 20 %
fra 2007-2010 - og vi fortsætter reduktionen.

· Nedkøling i mødelokalerne med vand fra Københavns Havn nedsætter energiforbruget med 15.000 kWh om året.
· Lyset i mødelokalerne og på toiletter tænder og slukker automatisk
· Ventilation af mødelokalerne sker ved hjælp af køleanlæg og simuleret CO2-styring udviklet i samarbejde med Teknologisk
Institut

· Vandskyl af toiletter foregår via opsamlet regnvand og nedsætter forbruget af vand med ca. 800 m3 om året.
· Solcelleanlæg på taget supplerer elforbruget.
· Alt affald sorteres inden det bliver hentet af en godkendt transportør, som sikrer genbrug.
· Alle trægulve i IDA Mødecenter er skruet fast for at undgå miljøskadeligt terpentinbaseret epoxylim.
· Kaffe, te og sukker er af mærket Fairtrade. Det sikrer socialøkonomisk bæredygtig produktion.
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