Egenerklæring om miljøledelse
Krav til miljøpolitikk hos Skiltmakeren
Skiltmakerens innkjøpspolitikk innebærer at:
Skiltmakerens virksomhet skal være miljøvennlig og bidra til bærekraftig utvikling.
Miljøhensyn skal integreres i hele virksomheten.
Skiltmakeren skal preges av en kultur som tar hensyn til det indre og ytre miljø, hvor
mangler avdekkes og raskt rettes opp, og hvor individuelle bidrag til fellesskapets og
miljøets beste verdsettes og stimuleres.
Skiltmakerens ledelse har det overordnede ansvaret for at miljøpolitikken integreres i
eksisterende styringssystem, og at den etterleves og videreutvikles. Alle ledere,
medarbeidere og innleid arbeidskraft skal ta miljøhensyn i sin daglige virksomhet.
Skiltmakeren skal arbeide kontinuerlig for å forbedre alle vesentlige miljøaspekter.
Skiltmakeren skal stille krav til samarbeidspartnere, operatører og leverandører slik at disse
stimuleres til å miljøtilpasse egen virksomhet, tjenester, produksjon og produkter.
Skiltmakerens miljøpolitikk skal formidles til allmennheten, tilsatte og øvrig personell som
gjør tjenester for Skiltmakeren..
Ansvar
En engasjert og motivert ledelse er som tidligere nevnt nødvendig for å lykkes med
miljøledelse. Ledere som selv går foran med et godt eksempel og motiverer medarbeidere,
vil bidra til engasjement og forståelse for miljøvernarbeidet.
Alle som har sitt daglige virke ved Skiltmakeren har imidlertid delansvar og skal medvirke
til at Skiltmakeren lever opp til sin miljøpolitikk.
Miljøpolitikken ved Skiltmakeren innebærer at rutiner og vaner må endres, og tiltak som
gjelder miljøvern iverksettes. Gjennom endring av holdninger til forbruk og håndtering av
fornybare og ikke fornybare ressurser, er alle som har sitt daglige virke ved Skiltmakeren
delaktige i dens miljøvernresultater.
Miljøstyring ved Skiltmakeren
Skiltmakeren har valgt å etablere miljøledelse som del av det systematiske helse-, miljø og
sikkerhetsarbeid (HMS-systemet), fordi avfall og til dels energi allerede er deler av dette
systemet.
Miljøledelse innebærer at krav og retningslinjer blir dokumentert i Håndbok for
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-håndbok) og i

kartleggingsdokumenter som vurderingsskjema for vernerunder. Dessuten bør den enkelte
etablere egne rutiner som ivaretar miljøledelseskravene ved Skiltmakeren.
Kontroll av miljøledelsestiltak og resultater blir fulgt opp av ledelsen og gjennom årlige
systemrevisjoner.

Det bekreftes med dette at denne virksomhet arbeider systematisk for å oppfylle egne krav
til miljøledelsessystem.
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Daglig leder.

