Politikk

Geveko Markings Norway AS Miljøpolitikk
Miljø-policy
Det er utarbeidet en felles miljøpolicy for de nordiske produksjonsvirksomhetene i Gevekokonsernet som er godkjent i ledergruppen i Geveko Markings (GM):

GM skal være den ledende produsent av miljøvennlige vegmerkematerialer i de
geografiske områder, som vi konkurrerer på, og våre virksomheter skal være kjent for å
være miljøbevisste.
Vi vil arbeide for at våre produkter utvikles, produseres, distribueres og nedbrytes med minst mulig
belastning på miljøet og minst mulig forbruk av ressurser i hele verdikjeden.
Vi vil leve opp til våre bindende forpliktelser overfor våre kunder og øvrige interessenter, herunder
overholde relevant lovgivning på miljøområdet.

Miljø-mål
Med fokus på kompetanse og bevisstgjøring hos egne ansatte, kunder og leverandører vil vi
tilstrebe å redusere miljøbelastningen fra råvarer og produksjon samt fase ut problematiske
kjemikalier.
Arbeidet for å nå våre miljømål tar utgangspunkt i kjente miljøaspekter, bindende forpliktelser og
våre identifiserte risikoaspekter og muligheter, så langt dette er mulig i forhold til kjente tekniske
muligheter og relevante omkostninger.

Sentrale fokusområder vil være:
•
•
•
•

Bæredyktige råvareressurser
Energiforbruk
Avfall og muligheter for gjenbruk
Beredskap i tilfelle av utslipp

Strategi for å oppnå Miljø-mål
•
•

•

Samarbeide aktivt i miljøspørsmål med ansatte, kunder, leverandører og øvrige
interessenter.
Kontinuerlig tilstrebe større miljøgevinster innenfor områdene:
- avfallshåndtering med fokus på kildesortering for størst mulig gjenbruk
- produksjon gjennom bruk av miljøvennlige råvarer og materialer
- energi- og ressursforbruk
- produktutvikling og vedlikehold
Arbeide med kontinuerlige forbedringer av vår miljøprestasjon ved å stimulere til
utviklingssamarbeid i miljøspørsmål.
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•
•
•

Gjennomføre relevant miljøopplæring av eget og øvrig ansatt personale.
Kontinuerlig vedlikeholde vårt miljøstyringssystem for å nå våre fastsatte mål.
Kommunisere åpent om resultatene av vårt miljøarbeid.

Moss, 25.08.2017
Bjørn Nossen
Daglig Leder
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