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MILJÖN I FOKUS

Utgåva: Nr 2
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

MILJÖN I FOKUS

Miljön är ständigt i fokus på Norsjö Betong AB. Vi har som policy att aktivt
ta ett miljöansvar för den verksamhet som vi bedriver. Vårat miljöarbete
bygger på att vi ska göra rätt från början, där miljötänkandet är en del av hela
verksamhetskedjan. I vår produktion används exempelvis endast
miljödeklarerade delmaterial. Vi har även ett miljötänkande i vår frakt till
arbetsplatsen och monteringen på arbetsplatsen. Vi vill ha kontroll över vårt
miljöansvar, från produktion till den slutliga leveransen.
Norsjö Betong AB har genom åren arbetat intensivt med att förbättra
arbetsmiljön och att ha ett miljötänkande i hur verksamheten inte ska påverka
den yttre miljön negativt.
Dagens läge är bra men vi har som mål att förbättringsarbetet ständigt ska
fortsätta. När det gäller den interna miljön ska sjukdomar och olycksfall så
långt som möjligt förebyggas. Vid behov skall rehabilitering tillbaka till ett
meningsfullt arbete understödjas. Den gemenskap och trivsel som i dag finns
skall vårdas och fördjupas. Omsorgen om den yttre miljön skall utvecklas
minst i takt med samhällets krav.
Förändringar i produktion, organisation och anläggning skall ske i samråd
med anställda och deras företrädare.
Varje anställd skall visa personligt ansvar för både den inre och yttre miljön.
De eventuella underleverantörerna till Norsjö Betong AB måste även ta del av
sitt miljöansvar. Instruktioner och rutiner skall följas både av anställda och
underleverantörer.

Magnus Stenmark
VD
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Utgåva: Nr 2
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

Företagets VD har ansvaret för arbetsmiljön. Då verksamheten har större
omfattning kan VD ej hålla kontroll på allt som händer och måste för den
skull delegera sitt ansvar till underställd arbetsledare.
Delegeringen skall göras skriftligt så att båda parter vet vad delegeringen
avser.
För att klara det delegerade ansvaret skall arbetsledaren:
 Utnyttja de befogenheter som följer med arbetsledarrollen
 Känna till företagets arbetsmiljöpolicy och skyddsinstruktioner
 Känna till, och förstå och tillämpa de föreskrifter och allmänna råd från

arbetarskyddsstyrelsen som gäller för den egna verksamheten och som
tillhandahålls av företagsledningen.
 Avsätta tid för arbetsmiljöarbetet.
 Returnera arbetsuppgifter till VD om de inte kan lösas med givna

förutsättningar. Detta skall göras tydligt och helst skriftligt.
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Utgåva: Nr 2
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

SAMORDNINGSANSVAR
Externa företag, entreprenörer och hantverkare som skall utföra arbete inom
industriområdet skall upplysas om de särskilda förhållanden som råder och
om eventuella risker.
Genom en skyllt med texten: "Samordningsansvarig för arbetsmiljön
skall kontaktas innan arbete utförs inom området" uppmanas externa
arbetare att kontakta den samordningsansvarige.
Vi ställer även krav på våra underleverantörer. Vid exempelvis frakt och
montage måste dessa parter följa våra risk normer där säkerheten är en
prioriterad fråga som måste beaktas vid alla moment.
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Utgåva: Nr 3
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

FÖRTECKNING ÖVER FARLIGA ÄMNEN SAMT RUTINER FÖR
INKÖP OCH FÖRBRUKNING AV KEMISKA PRODUKTER

CEMENT
FÄRG FÖR INFÄRGAD BETONG
TILLSATSMEDEL FÖR BETONG
YTRETARDER
REPARATIONSBRUK
RENGÖRING, SYROR FÖR BETONGRENGÖRING
STÄMPELFÄRG
KORROSIONSSKYDDSFÄRG
LIM
ELDNINGSOLJA
DIESELOLJA
SMÖRJ OLJOR, SMÖRJ FETTER, SKÄROLJA
GAS
AVFETTNINGSMEDEL
FORMOLJOR
GLYKOL
 Börje Larsson ansvarar för inköpen av farliga ämnen
 Varuinformationsblad finns arkiverade i "Arbetsmiljö" pärm i Börjes

kontor.
 Smörjoljor, Dieselolja, Avfettning, Smörjfett och Glykol samt spillolja -

förvaras i en speciell container med tätt golv, detta förhindrar eventuellt
läckage.
 Gasflaskor som ej används i aktuell svetsning förvaras i låst container utanför

lokalerna.

NORSJÖ BETONG AB

MILJÖKONTROLL
10 RUTINER VID
SKYDDSROND

10

SID 7

Utgåva: Nr 3
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

RUTINER VID SKYDDSROND

Skyddsrond skall genomföras minst två gånger per år, juni och december.
Skyddsrond genomförs av skyddsombud och arbetsledning och i vissa fall även
med reparatör. Anmärkningar protokollförs. Rutinerna ska även visa inom vilken
tid anmärkning skall vara åtgärdad.
Skyddsrondsprotokoll, se Bilaga
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Utgåva: Nr 3
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

KARTLÄGGNING AV ARBETSMILJÖN OCH ÅTGÄRDER

BELYSNING

Rengöring av reflektorer och byte av lysrör vartannat
år.

VENTILATION

Regelbunden service av befintlig anläggning enligt
bilaga.

TEMPERATUR

Dagtid enligt överenskommelse med anställda för
behaglig arbetstemperatur.

DAMM

Utsug sker genom värmeåtervinningsfilter.
Rengöres enligt schema.
Andningsskydd skall användas vid slipning av
betong, samt i vissa fall vid användning av isolering.

BULLER

Hörselkåpor användes vid behov.

VIBRATIONER

Handhållna betongvibratorer får brukas vid perioder
om tio minuter därefter motsvarande vila från
vibrering i tio minuter.

SLIPNING

Slipning stål och betong hörselskydd och
skyddsglasögon skall användas.

SVETSNING

Svetsrök skall ventileras bort.

MÅLNING

Vid sprutmålning användes ansiktsmask.

SKYDDSBYGLAR OCH Regelbunden funktionskontroll av byglar och
NÖDSTOPP
nödstopp.
VARNINGSSKYLTAR Regelbunden tillsyn, utbyte av trasiga och
smutsiga skyltar.
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ÅRETS HANDLINGSPLAN Utgåva: Nr 3
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

ÅRETS HANDLINGSPLAN ANGÅENDE MILJÖKONTROLL

Vi kommer kontinuerligt följa upp att vår Miljökontrollplan
följs både av anställda och underleverantörer. I de fall där
arbetsrutiner förändras i jämförelse med nerskrivna rutiner
kommer vi att uppdatera Miljökontrollplanen.
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Utgåva: Nr 2
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

BRANDSKYDD

Byggnad av betong kräver inga särskilda åtgärder.
Vid svetsarbeten, samt slipning i stål tillse att brännbara föremål och skräp
ej är i närheten ( kan fatta eld )
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YTTRE MILJÖ,
AVFALLSHANTERING

Utgåva: Nr 3
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

YTTRE MILJÖ, AVFALLSHANTERING
Sortering av avfall sker i samarbete med Norsjö Bilfrakt
AB i följande huvudgrupper:
•

Betong Betongrester från produktionen samt rester från tvättning av
betongelement och från rengöring av betongblandare mellanlagras i en
särskild ficka på området före transport till industritipp.

•

Trä
Överblivet formvirke samlas i en särskild ficka på gården för
transport till Norsjö Bilfrakts upplag. Går sedan till förbränning.

•

Plast
Mjuka plastemballage samlas och paketeras i en särskild
tryckpress till balar som sedan går till förbränning. Hårda
plastförpackningar samlas i en särskild container för transport till
återanvändning.

•

Papper, wellpapp
återvinning.

•

Armering
Armeringsspill och stål samlas i
container för transport till återvinning.

•

Metallförpackning

Samlas i behållare och container för transport till

Samlas i container för transport till återvinning.

•

Isolering Cellplast samlas i container för transport till förbränning. Stenull
samlas i container för transport till industritipp.

•

Lysrör, lampor
Samlas i behållare för transport till destruktion,
sköts av Norsjö Bilfrakt

•

Spillolja Samlas i speciell tank som töms av Norsjö Bilfrakt.

•

Oljefilter, oljeindränkt papper
Norsjö Bilfrakt.

•

Samlas i speciella kärl som töms av

Batterier etc. Samlas in av ordinarie soptjänst.
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Utgåva: Nr 2
Datum: 2003-06-13
Fastställd:

KONTAKT MED MYNDIGHETER

All kontakt med myndigheter sker genom VD, Magnus Stenmark.

