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HENSYN TIL MILJØET SKAL TILGODESES I 
SÅVEL VORES ADFÆRD SOM I VORES YDEL-
SER.

VI FORPLIGTER OS TIL AT OVERHOLDE RELE-
VANTE LOVGIVNINGER OG MYNDIGHEDSKRAV 
PÅ MILJØ- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET.

VI FORPLIGTER OS TIL LØBENDE FORBEDRIN-
GER, REDUKTION AF FORURENING OG FORE-
BYGGELSE AF ARBEJDSSKADER.

DET ER J. JENSEN’S MÅLSÆTNING, AT VORES 
KUNDER OPLEVER OS SOM EN MILJØBEVIDST 
VIRKSOMHED, DER INDEN FOR VORES FOR-
RETNINGSOMRÅDER ER I FRONT MED UDVIK-
LINGEN.

J. JENSEN ØNSKER AT ARBEJDE FOR:

• At genbruge i så stort om fang som det
  er muligt.

• At indkøbe maskiner/værktøj med særlig
  fokus på at forebygge nedslidning af 
  muskler og skelet.

• At forebygge arbejdsskader og ulykker 
  ved at fremme arbejdsmetoder, som
  mindsker udsættelse for tunge løft, 
  nedstyrtningsfare samt støv og støj.

• At vejlede og råde vores kunder om
  miljømæssigekonse kvenser.

• At undgå engagementer, som vi skønner 
  miljømæssigt uforsvarlige.

• At fremme arbejdsmetoder som ikke 
  forurener omgivelserne med unødig
  støv, støj og vibrationer samt mindske 
  risiko for udsættelse af skadelige
  kemiske produkter.

• At firmaets holdning til arbejdsmiljøet 
  synliggøres ved interne uanmeldte 
  besøg på firmaets pladser.

• At fremme en virksomhedsånd, der 
  opfordrer alle ansatte til at fremsætte
  nye ideer og forbedringsforslag, samt 
  fortsat aktiv deltagelse i miljø- og
  arbejdsmiljøopgaver.

• At der løbende gennemgås uddannelse/
  træning, så medarbejdernes kvalifikatio
  ner tilpasses.

• At vi løbende orienterer os om nye tiltag 
  inden for maskiner/værktøj.

• At systemet til stadighed er håndterligt 
  og overskueligt.

• At underentreprenører lever op til de 
  krav, som J. Jensen A/S har til miljø- og
  arbejdsmiljø.

• At fremme sundhed og sikkerhed gen
  nem et forbud mod indtagelse af alko
  hol, rusmidler og lignende i arbejdstiden.

• At styrke samarbejde og trivsel i 
  virksomheden ved aktiv inddragelse af 
  medarbejderne. 

Miljøpolitik


