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         MILJØPOLICY 
 

 
 

B&B TOOLS-konsernet leverer industrielle forbruksvarer, industrielle komponenter og 
relaterte tjenester til industri- og byggesektorer i Nord-Europa. 

1 Introduksjon 
Miljøarbeidet i B&B TOOLS drives som en integrert del av forretningsvirksomheten.  
Formålet med denne policyen er å beskrive B&B TOOLS' tilnærming til sitt arbeid med 
miljøsaker og konsernets påvirkning på miljøet. 

2 Miljøpolicy 
Miljøpolicyen til B&B TOOLS-konsernet uttrykker et ønske i konsernet om å ta sin del 
av ansvaret ved å ta hensyn til miljøet og bidra til en bærekraftig utvikling. 

Miljøarbeidet skal utføres innenfor rammene til konsernets forretningskonsept og skal 
integreres i driften av virksomheten. Gjennom et høyt nivå av kompetanse blant de ansatte 
og ved å stadig utvikle konsernets kunnskap om miljøpåvirkning, kan vi få et helhetlig syn 
på miljøproblemene.  
Det velges leverandører, produkter og tjenester som har minst påvirkning på miljøet så lenge 
dette er teknisk mulig, økonomisk rimelig og miljømessig berettiget. 
Et tankesett med regler for sirkulering og økonomisering med naturressurser vil være et viktig 
grunnlag for konsernets forretningsvirksomhet.  Ved å bruke effektive transportløsninger og 
produkter og tjenester av høy kvalitet bidrar vi til å redusere mengden ressurser og energi som 
vi bruker. 

Ved å oppfylle eller overgå kravene i miljølover og -bestemmelser vil B&B TOOLS-
konsernet stimulere hvert ledd i sin kommersielle kjede ved å gjøre stadige forbedringer 
for å forhindre og redusere forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet. 

3 Organisasjon og fordeling av ansvar 
Ansvaret for miljøarbeidet ligger på hvert individuelle selskap i konsernet og blir utført på 
grunnlag av de spesifikke forutsetningene og behovene til hvert individuelle selskap. 

4. Denne policyen 
B&B TOOLS-konsernets miljøpolicy fastsettes vanligvis av styret én gang i året.  Datoen for 
utgaven og versjonsnummeret til policyen står på første side. Den sist oppdaterte 
versjonen/utgaven av policyen vil alltid være tilgjengelig på intranettet til B&B TOOLS. Alle 
ansatte i konsernet er ansvarlig for å holde seg oppdatert på den sist reviderte policyen. 
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