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                                                          Miljø Policy.  

 

1.    Interne mål knyttet til Miljøpolitikk 

Toten Anlegg og Transport AS har et miljøstyringssystem som bygger på rammene angitt i ISO 14001:2015. Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for 
ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde de lokale miljølovene der hvor vi driver vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt 
miljøarbeid og forsøke å være den ledende innenfor vår bransje. 

 

 

Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av kontraktene vi inngår. Vi 
ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål. 

 

 

Toten Anlegg og Transport AS skal: 

•    I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp. 

•    Ha ett bevisst miljøforhold til våre leverandører. 

•    Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet. 

•    Ta hensyn til ytre miljø ved våre anlegg. 

•    Vurdere bruk av nye produkter, nye teknikker eller nye teknologier ved våre anlegg. 

•    La kommunikasjonen av miljøspørsmål bygge på fakta og helhetssyn. 

•    Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid, og inkludering bidra til å øke miljøbevisstheten til våre ansatte. 
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Hos Toten Anlegg og Transport AS sine anlegg, kildesorteres Restavfall, Papp og Spesialavfall. De ansatte i Toten Anlegg og Transport AS Iæres opp i kildesortering, 
med en gjenoppfrisking hvert år. Dette er satt som anleggsleders ansvar. 

 

 

2.    Rutiner 

Rutiner for å sikre at alle lover og forskrifter virksomheten omfattes av overholdes: 

Alle prosesser i vår virksomhet utarbeides og beskrives detaljert i vårt styringssystem MEF ICS/HMS. Rutinene revideres hvert halvår av Ledelsen i Toten Anlegg og 
Transport AS. 

Rutinene brukes som grunnlag for opplæring av våre ansatte å dem må signere gjennomgåtte rutiner i vårt styringssystem. 

 

3.    Klima og Energi 

Toten Anlegg og Transport AS skal være en aktiv bidragsyter for å oppfylle klimamål. 

Ved bruk av miljøvennlige produkter, bruk av maskiner fra nyere dato, er viktige elementer for måloppnåelsen. 

 

 

•    Toten Anlegg og Transport AS skal ved anskaffelse og drift av materiell optimalisere drivstofforbruk. 

 

 

 

4.    Forurensning av miljøet 

Toten Anlegg og Transport AS skal ved bruk av sine rutiner for miljø, bidra til att forurensning av miljø ikke skal skje. 

 

 

•    Dieselfylling foregår fra ADR godkjente tanker 
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•    Oljer og andre Løsemidler tas hånd om av vår leverandør av maskiner Volvo Maskin AS 

•    Bruk av anleggsmaskiner skal skje så skånsomt for miljøet som mulig mtp dieselforbruk. 

•    Håndtering og sortering av avfall skal følge våre rutiner for dette. 

•    Lagring av avfall på byggeplass skal ikke forekomme, men leveres rett i godkjent container. 

•    Utseende / Orden på byggeplass settes høyt 

•    Maskiner og lastebiler skal være av nyere dato, mtp forurensing (AD BLUE — Partikkelfilter etc) 

 


