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MILJØASPEKTER - HVA ER DET?

Sika Norge er sertifisert i henhold til ledelsessystemene for Kvalitet og Miljø, henholdsvis ISO 9001
og ISO 14001.
ISO 14001 omhandler blant annet “Miljøaspekter”, som beskrives i kapittel 6.1.2 i standarden:

“6.1.2 Miljøaspekter
Innenfor det definerte omfanget av ledelsessystemet for miljø
skal organisasjonen bestemme miljøaspektene av sine
aktiviteter, produkter og tjenester som de kan styre, og som
de kan påvirke samt deres tilknyttede miljøpåvirkning sett i
et livsløpsperspektiv.

Organisasjonen skal vedlikeholde dokumentert informasjon
som bevis på:

Ved bestemmelse av miljøaspekter skal organisasjonen ta
hensyn til:

-

a) endringer, inkludert planlagte eller ny utvikling, og nye
eller modifiserte aktiviteter, produkter og tjenester
b) unormale forhold og rimelig forutsigbare nødsituasjoner
Organisasjonen skal bestemme de aspektene som har eller kan
ha vesentlig miljøpåvirkning, dvs. vesentlige miljøaspekter,
ved å bruke etablerte kriterier.
Organisasjonen skal kommunisere sine vesentlige miljøaspekter
på forskjellige nivåer og for forskjellige funksjoner i den grad
det er relevant.
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-

miljøaspekter og tilhørende miljøpåvirkninger
kriteriene som brukes til å bestemme vesentlige 		
miljøaspekter
vesentlige miljøaspekter

MERKNAD: Vesentlige miljøaspekter kan føre til risikoer og
muligheter forbundet med enten ugunstige miljøpåvirkninger
(trusler) eller gunstige miljøpåvirkninger (muligheter).”
		Kilde: Norsk Standard - ISO 14001:2015

SIKA NORGE VESENTLIGE MILJØASPEKTER
MILJØASPEKTER

VÅR MÅLSETTING

HVORDAN VI NÅR MÅLENE

ANDEL MILJØVENNLIGE
PRODUKTER

Redusere miljøbelastningen fra
produkter som Sika Norge
markedsfører og selger.

Sikre gjennom definerte prosesser at produkter som introduseres er
mest mulig miljøvennlige.
Øke ansattes kunnskaper om miljøegenskaper til våre produkter.

Omsetningen av miljøvennlige
produkter skal øke med minimum
2 %- poeng av totalomsetningen
årlig.

Andel miljøvennlige produkter av omsetning

47,3 %
45,3 %
42,4 %
40,2 %

KVALITET PÅ
SIKKERHETSDATABLAD
OG ETIKETTER

Redusere miljøbelastningen fra
produkter som Sika Norge
markedsfører og selger.

Sikre at alle sikkerhetsdatablad og fareetiketter oppdateres
fortløpende i henhold til definerte rutiner.
Mottakskontroll siker at alle varer er faremerket på norsk.

Samtlige sikkerhetsdatablad og
fareetiketter er i henhold til
regelverket og oppdatert
innenfor de 3 siste kalenderår.

Publisere og oppdatere våre nettsider:
www.sika.no
www.casco.no
www.schonox.no
Publisere og oppdatere eksterne databaser som:
CoBuilder, ECOonline og NOBB.

AVFALL FRA PRODUKTER
OG PRODUKSJON

Redusere mengden avfall og
sikre at alt farlig avfall blir
behandlet forskriftsmessig.

Sikre gode bestillingsrutiner og kommunikasjon mellom logistikk
og salg.
Salgskampanjer med produkter som nærmer seg utløpsdato.

Sika Norge skal redusere
mengden avfall med 10 % årlig.

Sikre at sikkerhetsdatablad angir korrekte avfallskoder.
Mengde avfall fra produkter og produksjon (tonn)
245 T
191 T
157 T

<172 T
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GLOBAL, MEN LOKAL
SAMARBEIDSPARTNER

HVEM ER VI

Sika Norge AS - 10.2019 - Varenr. 35037

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits.
Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av
kjemiske produkter til bygg, industri og offshore. Vi leverer løsninger
innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.
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N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
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