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Site Service As sin miljøpolicy omhandler flere

forretningsområder. Målet er å gjennomføre et

systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Site Service skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine

miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere

virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Site Service skal

etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i

henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vi har vært

miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og ønsker å fortsatt være

miljøfyrtårnsertifisert i fremtiden.

Vi har innarbeidede krav til utslipp og forbruk forbundet med vår

virksomhet, kunder, oppdrag og våre samarbeidspartnere - og

driver kontinuerlig oppfølging av disse.
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Etiske retningslinjer

Hovedmålet for Site Service er å opprettholde og videreutvikle en

økonomisk bærekraftig og sunn virksomhet med gode relasjoner til

ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

For å oppnå slike gode relasjoner er vi bevisste på at vårt  etiske ansvar må

tas på alvor, og dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi har retningslinjer

som skal følges både internt i vår bedrift, og av alle våre samarbeidspartnere.

Alle lovbestemte krav som til enhver tid er gjeldende der hvor våre aktiviteter
foregår skal respekteres og etterleves.

I alle aktiviteter vi involverer oss i forplikter vi oss til å holde en høy etisk og

moralsk standard.

FNs Menneskerettighetserklæring skal til enhver tid respekteres og

etterleves. Vårt ansvar i den forbindelse er å gjøre våre ansatte og

samarbeidspartnere bevisst på dette.

Innenfor de rammer vi har påvirkningsmuligheter, ønsker vi å tilstrebe at alle

våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere følger og respekterer disse

etiske retningslinjene.
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Mål og interne krav for Site Service AS

Vi ønsker å fremme en bærekraftig utvikling, og er bevisst vårt

ansvar i av hensyn til miljøet. Site Service har derfor valgt å

sertifisere seg etter den norske standarden Miljøfyrtårn. Alle våre

arbeider skal følge lovfestede krav og ta hensyn til ytringer fra for

eksempel kunder, grunneiere og andre interessenter.

Ansvar for miljøet
Vi gjør kontinuerlige vurderinger av hvordan vårt arbeid påvirker

omgivelsene og miljøet, og henter inn ekspertisehjelp der vår egen erfaring

og kompetanse begrenser vår vurderingsevne.

Vi benytter oss ikke av kjemikalier, materialer eller metoder som er

forbundet med risiko for skade på omgivelsene og miljøet dersom det finnes

bedre alternativer. Denne holdningen vil vi også forsøke å bringe videre til

våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skade på miljø og

omgivelser. Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skade

på våre ansattes liv og helse.

Dersom det identifiseres en risiko med hensyn på punktene over, vil vi så

snart som mulig iverksette tiltak som begrenser konsekvensene i størst mulig

grad.

Site Service | 4



Våre samarbeidspartnere
Vi setter strenge krav til oss selv og til egen virksomhet. Derfor

ønsker vi også at våre samarbeidspartnere, kunder,

underentreprenører og leverandører gjør det samme.

For at arbeidene vi leder eller deltar i skal kunne holdes innenfor de rammer

som er satt i Site Service sine etiske målsettinger, er vi avhengige av at det er

enighet om disse i hele verdikjeden vi inngår i.

Vi ansvarliggjør våre samarbeidspartnere, som vi også krever at gjør det

samme overfor sine leverandører.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I Site Service er sikkerhet vår viktigste prioritet, og vi lar ikke resultater

gå på bekostning av sikkerheten til våre ansatte og samfunnet for øvrig.

● Våre ansatte er vår største ressurs, og vi setter gjensidig respekt og

yrkesstolthet i høysetet.

● Vi skal arbeide systematisk for å oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven,

Internkontrollforskriften og annet relevant regelverk.

● Vi jobber aktivt for lavt sykefravær og tilbyr alternative arbeidsoppgaver til

ansatte som ikke kan gjennomføre arbeidsoppgaver på bakgrunn av sykdom.

Transport

En stor del av vår virksomhet krever bruk av ulike transportmidler. I Site

Service jobber vi aktivt for å redusere våre klimagassutslip knyttet til

transport.

● Vi jobber med innfasing av elektriske kjøretøy, i første omgang firmabiler og

arbeidsbiler til bruk i sentrumsnære strøk. Andel arbeidsbiler vil øke i grad

med markedets utvikling av biler som dekker Site Service behov.

● Vi skal jobbe aktivt for å redusere utslipp fra vår egen arbeidsbilpark, med

samkjøring av utstyr/materialer fra lager til prosjekter. Vi har

drivstoffkonkurranser og oppfordrer våre ansatte til øko-kjøring.

● Vi jobber kontinuerlig med å bedre våre innkjøps- og leveringsrutiner. Dette

innebærer å gjøre innkjøp i større kvanta og dermed ha flere artikler på

lager. Dette for å redusere antall leveranser.

● Det er en høy prioritet å redusere intern reiseaktivitet til et hensiktsmessig

minimum. Bruk av Teams og møterom med kamerautstyr.
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Energi

Vår energibruk er hovedsakelig knyttet til våre kontor- og lagerbygg. Vi

skal gjøre strømbesparende tiltak for å redusere vårt energibruk i 2023.

● Vi har startet med å skifte ut lysstoffrør til LED. I 2023 skal vi skifte

resterende lysstoffrørarmaturer til LED. Vi skal også montere lysstyring i

lagerlokaler. Vår rutine er at alle elektroniske apparater slukkes ved endt

arbeidsdag.

● Vi gjennomfører årlig vedlikehold og service på våre  ventilasjonsanlegg og

tekniske installasjoner.

Avfall

Levering av avfall skjer i all hovedsak gjennom godkjente renovatører.

● Farlig avfall deklareres gjennom avfallsdeklarering.no, og leveres til lokalt

mottak.

● Vi har mål om 80 % sorteringsgrad for vårt hovedkontor i 2023.

● Alle prosjekter har kildesortering og miljøbeskrivelse. Enten som egen

miljøplan eller som en del av HMS-planen. Dette avhenger av størrelsen på

prosjektet.

● Avtaler med leverandører om resirkulering og gjenvinning av

utstyr/materiell.

● Håndtere dokumenter mest mulig elektronisk for ytterligere reduksjon av

forbruk på papir.
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Innkjøp

Site Service prioriterer miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester

som kreves for å levere på våre prosjekter.

● Vi bruker leverandører som kan dokumentere miljøprestasjon/rutiner.

● Vi påvirker sentrale leverandører til å sertifiseres som miljøfyrtårnbedrift

eller tilsvarende, og gir årlige innspill til rutineforbedringer.

● Vi stiller relevante krav om god innkjøps- og miljøkompetanse ved

innhenting av anbud.
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Om Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og

miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape

konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet

med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø,

avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil

dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige

innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av

Miljøfyrtårn og ISO 14001 for mer informasjon.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt

anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge

Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i

andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om

EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Site Service | 9


