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Forord 
Politikken er gældende for Geveko Markings Denmark A/S (GMDK), herunder vore eksterne leverandører, 
der arbejder på områder tilhørende virksomhederne. 
 
Politikken og mål tages op til revision minimum en gang om året på ledelsesevaluering. 
 
Miljøpolitikken er rammen for Geveko Markings miljøarbejde. Detaljerede mål og handlingsplaner i forhold 
til denne udarbejdes for de enkelte processer. 

Miljøpolitik 

GMDK skal være den førende producent af miljøvenlige vejmarkeringsmaterialer i de geografiske områder, 
som vi konkurrerer på, og vores virksomhed skal være kendt for at være miljøbevidste.  

Vi vil arbejde for at vore produkter udvikles, produceres, distribueres og nedbrydes med mindst mulig 
belastning af miljøet og mindst muligt forbrug af ressourcer i hele værdikæden.  

Vi vil leve op til vores bindende forpligtelser overfor vores kunder og øvrige interessenter, herunder 
overholde relevant lovgivning på miljøområdet.  

Miljømål 

Med fokus på kompetencer og bevidstgørelse hos egne ansatte, kunder og leverandører vil vi tilstræbe at 
reducere miljøbelastningen fra råvarer og produktion samt udfase problematiske kemikalier. 

Arbejdet for at nå vores miljømål tager udgangspunkt i kendte miljøaspekter, bindende forpligtelser og 
vores identificerede risici og muligheder, så langt dette er muligt i forhold til kendte tekniske muligheder og 
relevante omkostninger. 

Centrale fokusområder vil være: 

• Bæredygtige råvareressourcer 
• Energiforbrug 
• Affald og muligheder for genanvendelse  
• Beredskab i tilfælde af udslip 

Strategi for at opnå miljømålene 

• Samarbejde aktivt i miljøspørgsmål med ansatte, kunder, leverandører og øvrige interessenter. 
• Tilstræbe kontinuerligt efter større miljøgevinster indenfor områderne: 

- affaldshåndtering med fokus på kildesortering for størst mulig genanvendelse 
- produktion gennem brug af miljøvenlige råvarer og materialer 
- energi- og ressourceforbrug 
- produktudvikling og vedligeholdelse 

• Forebygge forurening i forbindelse med vores produktionsaktiviteter 
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• Arbejde med kontinuerlige forbedringer af vores miljøpræstation ved at stimulere til 
udviklingssamarbejde i miljøspørgsmål. 

• Gennemføre relevant miljøoplæring af eget og øvrigt ansat personale. 
• Vedligeholde vores miljøstyringssystem kontinuerligt for at nå vores fastsatte mål. 
• Kommunikere åbent om resultaterne af vores miljøarbejde. 

Vores miljømæssige scope som anført på ISO 14001 certifikatet 

Geveko Markings Denmark A/S aktiviteter i Danmark i forbindelse med udvikling, produktion og salg af: 
Termoplastiske vejmarkeringsmaterialer i form af: Præfabrikerede og bulk produkter. Præfabrikerede 
dekorative markeringer samt taktile markeringer for blinde og svagtseende. Salg af produkter inden for 
trafiksektoren. 
 

Vores grønne profil 

I Geveko Markings Denmark A/S er det en naturlig del af vores strategi at fokusere på vores energiforbrug 
og de miljøpåvirkninger, som vores produktion af vejmarkeringsmaterialer har på omgivelserne. Vi bor på 
Langeland midt i naturen, og det minder os om, at vi har et ansvar for at bevare den friske luft og det rene 
vand i vores nære omgivelser, men i den grad også til at beskytte omgivelserne i de miljøer, som vores 
produkter anvendes i. 

Dagligt arbejde med miljø og arbejdsmiljø 

Vi ønsker at være kendt som en virksomhed, der er miljøbevidst. Vi arbejder dagligt med miljø og 
arbejdsmiljøforbedringer, hvilket afspejles i vores miljøpolitik: 

• Vi vil inddrage vore medarbejdere, kunder, myndigheder og øvrige interessenter i en aktiv dialog 
omkring vores miljø- og arbejdsmiljøforhold. 

• Vi vil arbejde for at vore produkter udvikles, produceres, distribueres og nedbrydes med mindst 
mulig belastning af miljø og arbejdsmiljø samt forbrug af ressourcer. 

• Vi vil tilstræbe at anvende miljøvenlige produkter ved fremstilling af produkter og udførelse af 
vedligeholdelse. 

• Vi vil ved kildesortering sikre korrekt bortskaffelse af affald med størst mulig genanvendelse for øje. 
• Vi vil skabe en effektiv, rummelig og sund arbejdsplads. 
• Vi vil til en hver tid overholde relevant lovgivning på miljø- og arbejdsmiljøområdet. 
• Vi vil leve op til vores bindende forpligtelser overfor vores interessenter. 
• Vores miljøarbejde vil have fokus på at opnå vores miljømål og forbedre vores præstation 

kontinuerligt. 
• Vi vil arbejde frem mod 0 arbejdsulykker med fravær og 0 erhvervsbetingede lidelser. 
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Links til relevante dokumenter 

Instruktioner  
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