Miljøpolicy for Olimb Rørfornying Holding AS (med datterselskaper)
Olimb Rørfornying Holding AS har spesialisert seg på å fornye vann- og avløpsrør innvendig og utvendig,
med minimal inngripen i bygg og graving i grunn. Vi har offentlige og private oppdragsgivere over hele
Norge og er markedsleder i vår bransje.
Vår miljøpolicy er grunnlaget for selskapets miljømål. Den skal bidra til at vi forebygger forurensing
så langt vi kan og stadig forbedrer vårt miljøarbeid.

Mål
•
•

Olimb følger den miljølovgivning som til enhver tid gjelder for vår virksomhet.
Våre kjøretøy er vår største kilde til negativ miljøpåvirkning. Vi ser alltid etter argumenter
og tiltak som bidrar til å redusere denne påvirkningen.

Generelt
•
•
•
•

I vårt selskap skal hensynet til miljøet inngå naturlig i tankesett og gjøremåter.
Innkjøpsplanlegging skjer i henhold til våre innkjøpsrutiner.
I salg og kundekontakt er det et viktig argument at Olimb er et selskap som tar ansvar for
vårt felles miljø.
Vår miljøpolicy er tilgjengelig for alle på vår hjemmeside og ellers tilgjengelig for kontor- og
anleggsansatte.

Sikker og miljøbevisst installasjon
•
•
•
•
•

Vi arbeider med materialer og metoder som er så skånsomme for miljøet som teknisk mulig.
Våre medarbeidere skal få relevant informasjon og opplæring i miljøhensyn slik at miljøbevisstheten holdes høy.
Vi jobber systematisk med HMS og etterstreber at ingen skal bli rammet av skader eller
ulykker som følge av arbeid vi gjør i selskapet.
Vi samarbeider med andre entreprenører og produktleverandører for å forbedre teknikker
og produkter, slik at vårt avtrykk i miljøet blir så lite som mulig.
Herdede materialer som blir til overs i våre arbeider klassifiseres ikke som miljøfarlige

Håndtering av avfall
•
•
•

Kildesortering av vanlig avfall skjer i henhold til rutiner og retningslinjer.
På arbeidsplasser kildesorteres avfall etter gjeldende rutiner på stedet, eller tas med til
annet sted for kildesortering.
Miljøfarlig avfall håndteres etter de retningslinjer som er gitt for hvert produkt.
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