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BEDRIFTENS POLITIKK  
 

 

KVALITETSPOLITIKK 
Vi skal gjennomføre våre prosjekter 

- i samsvar med kundens krav og forventninger 

- kostnadseffektivt 

- ved alltid å følge gode etiske retningslinjer 

- ved å jobbe for kontinuerlig forbedring av bedriften  

 

Våre overordnede mål er 

• 0 kvalitetsavvik 

• Fornøyde kunder 

• Avviksfri produksjon 

• Opprettholde og utvikle kompetansen hos våre medarbeidere 

 

Målene skal oppnås gjennom å arbeid etter retningslinjer gitt i vårt styringssystem og iht. gjeldende lover, 

forskrifter, kundekrav, krav i ISO 9001 og andre krav. Vi jobber mot ISO 9001 sertifisering i 2021. 

 

 

HMS-POLITIKK 
God produksjon er sikker produksjon. Vårt overordnede HMS-mål er 0 alvorlige skader og skader med 

fravær. Vi skal oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjennom våre holdninger og handlinger og en synlig 

ledelse. 

 

Holdninger      Handlinger    
• Vi bidrar med engasjement     Vi gjør det vi kan for å unngå skader og 

og innsats, ikke med liv og helse.   uønskede hendelser. 

 

• HMS skal være førsteprioritet i     I vår daglige produksjon må vi skape og  

ethvert prosjekt.      gjenskape forutsetningene for god sikkerhet 

hver dag. 

 

• Produksjon på bekostning av sikkerheten   God HMS forutsetter involvering og godt  

 til arbeidstakerne skal aldri forekomme.   Samspill mellom alle på og rundt prosjektene 

 

• Ingen jobb er så viktig at den ikke kan    Vi sier ifra når vi oppdager situasjoner 

utføres sikkert.     Som kan medføre skade. 

 

• Vi rapporterer måloppnåelse og avvik    Vi kjenner og etterlever lover, regler og  

for læring og kontinuerlig forbedring.  andre krav.
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MILJØ-POLITIKK 

 
• Bedriftens aktiviteter skal gjennomføres slik at ytre miljø påføres minst mulig 

ugunstige miljøpåvirkninger. 

 

• Vi kjenner og etterlever gjeldende lover, forskrifter, kundekrav, krav i ISO 14001 

og andre krav. 

 

• Vi jobber med å kontinuerlig forbedre våre prosesser, maskiner og utstyret vi 

benytter. 

 

• Vi er Miljøfyrtårn-bedrift og jobber mot ISO 14001 sertifisering i 2021. 

 

 

Målet med vårt miljøarbeid er, sammen med kunden, å beskytte miljøet ved å: 

 

• Ta samfunnsansvar å ikke forurense 

o Vi skal ivareta miljøet ved å jobbe for økt innsamling og levering av farlig 

avfall og sørge for kildesortering av avfall. 

 

o Vi streber etter stadig fornyelse av maskin- og bilpark og velger da 

løsninger som bidrar til en positiv påvirkning av miljø 

 

o Vi jobber aktivt med å optimalisere transportbehov og ha fokus på bruk av 

henger og full bil. 

 

 

• Håndtere risiko ved å kjenne, ha kontroll på og redusere vår miljørisiko 

 

 

 

 

 

 

Halden, 28.01.21 

Magnar Kristiansen 

Daglig leder  

 

 

 

 

 
• Se handlingsplan for delmål 


