POLITIK VEDR. MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
INDLEDNING
Formålet med denne miljø- og arbejdsmiljøpolitik er, at fastlægge hvordan vi vil sikre, at vi opfylder
forventningerne fra vores kunder, leverandører, medarbejdere og samfundet som helhed ved at være
en ansvarlig producent og arbejdsgiver.
Denne politik gælder for alle vores forretningsenheder, funktioner, faciliteter, ejendomme og tilhørende
aktiviteter.
Politikken understøtter de fokusområder, der danner grundlag for det overordnede arbejde med
bæredygtighed.
ANSVARSOMRÅDER
Denne politik omfatter følgende ansvarsområder:
• Etablere og implementere ledelsessystemer og procedurer for styring, måling og forbedring af
vores arbejde med miljø og arbejdsmiljø.
• Overholde alle gældende love, regler og aktuelle branchestandarder.
• Løbende vurdere og minimere vores indvirkning på miljøet – fra råmaterialer til slutningen af
produkternes levetid.
• Forvente af vores leverandører, at de integrerer hensyn til miljø og arbejdsmiljø i deres
aktiviteter og tilstræber løbende forbedringer for at begrænse brugen af ressourcer og sikre en
sund og sikker arbejdsplads.
• Sikre, at alle vores faciliteter og tekniske udstyr vedligeholdes, så de lever op til høje standarder
for sikkerhed og miljø.
• Skabe en kultur, hvor medarbejderne engagerer sig i og føler sig ansvarlige for en sund og sikker
arbejdsplads.
• Udvikle og implementere risikostyringsredskaber og -metoder til forbedring af miljøet og
arbejdsmiljøet for vores medarbejdere samt disse aspekter ved vores forretning.
• Sikre, at vores leverandører, underleverandører, kunder og eksterne gæster, der besøger vores
fabrikker, bliver gjort bekendt med vores arbejdsmiljøprocedurer.
• Kommunikere åbent om vores arbejde og resultater inden for miljø og arbejdsmiljø.
FORVALTNING
Denne politik indeholder følgende henvisninger:
•
Bæredygtighedspolitik
•
ISO 14001 ledelsessystem
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