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Odda Technology's Health, Safety and Environmental policy.  
 

We believe that all accidents and injuries can be avoided. We continuously work towards 
attaining our "zero philosophy" for both personal injuries and damage to materials and 
follow laws and regulations.  

 
We put our colleagues' health and welfare in focus by continuous follow-up and 
improvement of our working environment.  
 
We handle our waste in an environmentally responsible manner and endeavor to maximize 
recycling. We search for environmentally friendly raw materials and energy sufficient 
solutions.  
 
We contribute to reducing environmental impact through systematic and continuous 
monitoring of work, to prevent pollution and minimize environmental impact.  
 

Odda Technology's Quality policy.  
 

We put customer satisfaction first. Our company's quality system is designed to ensure 
continuous improvement in all areas.  
 
We shall deliver products and services at the right time with the right quality. Our zero 
defect philosophy ensures continuous improved product and service experience. 
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Odda Technologys Helse, Miljø og Sikkerhets politikk 

Vi mener at alle ulykker og skader kan unngås. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå vår "null 
filosofi" for både personskader og skader på materialer og følger gjeldende lover og 
forskrifter. 
 
Vi setter våre kollegers helse og velferd i fokus ved kontinuerlig oppfølging og forbedring av 
arbeidsmiljøet. 
 
Vi håndterer avfallet vårt på en miljømessig forsvarlig måte og forsøke å maksimere 
resirkulering. Vi søker etter miljøvennlige råvarer og energi tilstrekkelige løsninger. 
 
Vi bidrar til å redusere miljøpåvirkningen gjennom systematisk og kontinuerlig overvåking av 
arbeid, for å hindre forurensning og minimere miljøpåvirkningen. 
 

Odda Technologys kvalitet politikk. 

Vi setter kundetilfredshet først. Selskapets kvalitetssystem er utformet for å sikre kontinuerlig 
forbedring på alle områder. 

Vi skal levere produkter og tjenester til rett tid med riktig kvalitet. Vår null feil filosofi skal sikre 
en stadig forbedret opplevelse av våre produkter og tjenester. 

 

Odda Technology as 

 
Ingvald Torblå 
Managing Director 

 

http://www.oddatechnology.no/

