Miljøpolitik
Som Danmarks største flyttevirksomhed har vi en særlig forpligtigelse til at tage miljøhensyn og til at være på
forkant på miljøområdet. Derfor har vi implementeret et miljøledelsessystem, så vi systematisk og effektivt kan
optimere vores miljøforhold. Siden år 2012 har vores hovedkontor i Rødovre været certificeret efter ISO 14001
standarden.
Miljøpolitikken bestemmer retningen og opstiller rammerne for miljøledelsessystemet og derved vores indsats,
hvorimod målsætningerne beskriver hvilke konkrete resultater vi ønsker at opnå.
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Vi vil opfylde alle bindende forpligtigelser, herunder lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet,
som relaterer til vores virke.
Vi forpligter os til at beskytte miljøet og forebyggelse af forurening. Vi vil tilstræbe løbende forbedringer
som reducerer miljøbelastningen af vor aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og
forretningsmæssige rammer.
Vi vil vedligeholde et miljøledelsessystem, som til enhver tid opretholde et solidt datagrundlag, hvorudfra
vi kan måle vores indvirkning på miljøet og opstille mål for løbende forbedringer.
Vi vil øge medarbejdernes miljøbevidsthed og kompetencer indenfor miljø og sikre, at den enkelte
medarbejder i den daglige arbejdssituation har ansvar og beføjelser vedrørende miljøstyring af eget
arbejde.
Vi vil rapportere og kommunikere om vores miljøpræstation både internt og til eksterne interessenter.
Vi vil øge vores kunders miljøbevidsthed gennem relevant rådgivning og serviceudbydelse.
Vi vil stille miljørelaterede krav til vores underleverandører og sparer med dem om miljøforbedrende
tiltag.
Vi vil tilsikre at vi indkøber miljørigtige produkter og vælger bæredygtige alternativer til konventionelle
indkøb.

Forankring
Miljøpolitikken er gældende for alle ansatte i Bach Salicath Danmark A/S og forpligtigelsen til løbende forbedring af
miljøledelsessystemet med henblik på forbedring af miljøpræstationen pågår derfor alle i virksomheden. Sammen
skal vi forsøge at reducere virksomhedens ressourceforbrug indenfor de indsatsområder som miljøpolitikken
fremsætter.
Miljøpolitikken er autoriseret af Adm. Direktør
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