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Kvalitets- og miljøpolicy for Sika Norge 
 
Sika Norge AS 
Vi vil jobbe aktivt for å fremstille og levere våre produkter til rett tid, til riktig kvalitet definert av markedet 
og til lavest mulig kostnad, samt å overholde vårt ansvar for helse, miljø og sikkerhet i hele 
verdiskapningskjeden. 
 
Kunden er viktigst for oss 
Vår oppgave er å tilby spesialprodukter, systemer og løsninger til bygg-, industri- og bilmarkedet. Vi skal 
hjelpe våre kunder til fremgang og arbeide aktivt og målbevisst med å utvikle et godt samarbeide i en 
atmosfære av gjensidig tillit og respekt. Vi vil anstrenge oss for stadig å fange opp og imøtekomme behov 
og krav fra våre kunder. Vi vil jobbe mot å gi alle våre kunder en reell mulighet til å velge miljøriktige 
løsninger. 
 
Funksjon, kvalitet og miljø er stammen i vår virksomhet 
Vi vil jobbe mot kontinuerlig å forbedre våre produkter og vår service både når det gjelder funksjon, 
kvalitet og miljø. Fastlagte krav i lover og forskrifter er et minimumsnivå i vårt miljøarbeid både når det 
gjelder produksjonsprosessen og produktenes påvirkning. Vi vil regelmessig kartlegge virksomhetens 
miljøpåvirkning. Gjennom å utarbeide tydelige instruksjoner, samt overordnede og detaljerte kvalitets- og 
miljømål vil vi rette vår virksomhet mot minst mulig miljøpåvirkning. Vi vil utdanne våre ansatte for hele 
tiden å kunne møte markedets og samfunnets krav både når det gjelder funksjon, kvalitet og miljø. 
 
Vi skal ha et godt, inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø 
Vi vil legge til rette for at våre ansatte skal ha en helsefremmende arbeidsplass der alle føler seg verdsatte 
og trygge.  Vi vil jobbe for å unngå skader, dårlig helse, yrkessykdommer og miljøpåvirkninger som oppstår 
fra noen av operasjonene knyttet til vår virksomhet. Vi vil overholde alle lovfestede og andre 
arbeidsmiljøkrav. Vi vil jobbe for kontinuerlig å forbedre våre av styringssystemer for arbeidsmiljø. Vi skal 
sikre konferering og deltakelse for arbeidstakere, tillitsvalgte og verneombud. Alle ansatte skal involveres 
i arbeidsmiljøarbeidet, og er forpliktet til å overholde helse- og sikkerhetstiltak som er definert av Sika. 
 
Vi samarbeider med kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet for øvrig. 
Vi vil tilstrebe høyeste mulige etiske standard i alle relasjoner, verne om våre lokale omgivelser og 
respektere miljøet. Vi vil fokusere på minimalt med avfall og søke muligheter for gjenbruk. Vi vil arbeide 
aktivt for å få aksept for dette også hos kunder, leverandører og øvrige interessenter. Vi skal være åpne 
omkring miljøpåvirkningen fra vår produksjonsprosess og våre produkter. 
 
Denne policyen gjennomgås regelmessig av den øverste ledelsen og vil bli kommunisert til alle 
interesserte og berørte parter på forespørsel. 
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