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QHSE: Quality - Health - Safety - Environment 

 

Kvalitetspolitik, 

vi vil: 

Tilstræbe at nye produktionsanlæg teknisk og miljømæssigt lever op til bedste tilgængelige teknik. 
Forebygge kvalitetsfejl hvor muligt, og gennemføre løbende forbedringer i processer, produkter og 
handlemåder. 
Overvåge og registrere resultater fra produkt- og proceskontroller, fejl i processer og produkter samt 
feedback fra såvel medarbejdere som kunder og leverandører. 
Forpligte os til at overholde love og myndighedskrav. 
Uddanne medarbejderne til aktiv deltagelse i kvalitetsarbejdet. 
Samarbejde med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer i produkter og processer. 
Vi har oprettet handlingsplan nr. 0001, hvor vi har noteret, hvilke målbare mål vi bruger som 
dokumentation for gennemførelse af vores kvalitetspolitik. 
  
Miljøpolitik 
Vi vil : 
Løbende forbedre miljøledelsessystemet. 
Indgå i åben dialog med omverdenen om miljøspørgsmål. 
Samarbejde med vores kunder om at skabe bedre miljøløsninger samt synliggøre indsatsen og de løbende 
forbedringer over for kunder, medarbejdere og samfund. 
Sikre forebyggelse mod forurening, herunder miljøuheld, bl.a. ved at alle ansatte involveres, og yder en 
aktiv indsats. 
Mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden. 
Opnå yderligere miljøfordele ved at efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores 
leverandører. 
Forpligte os til at overholde miljølovgivningen. 
Uddanne medarbejdere så de har de nødvendige miljømæssige kompetencer. 
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Arbejdsmiljøpolitik 
Vi vil: 
Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. 
Løbende forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet. 
Sikre at arbejdet til enhver tid som minimum udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning. 
Stille de nødvendige ressourcer til rådighed. 
Sikre gennem uddannelse at alle bidrager til at skabe sikre og sunde arbejdspladser og at alle stræber efter 
en høj standard for arbejdsmiljøet. 
Sikre at lederne er engagerede i arbejdsmiljøarbejdet. 
Sikre at alle medarbejdere og ledere til enhver tid har de relevante arbejdsmiljømæssige kompetencer. 
Sikre at der eksisterer en åben og aktiv dialog mellem medarbejdere og ledere. 
Sikre at virksomhedens rygepolitik overholdes. 
 
 
Etiske regler 
1. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 
 
2. Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. 
 
3. Vi opretholder foreningsfrihed og anerkender retten til kollektiv forhandling. 
 
4. Vi støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 
 
5. Vi støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde. 
 
6. Vi har afskaffet diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 
 
7. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 
 
8. Vi tager initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. 
 
9. Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 
 
10. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 
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