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NCC Road Services miljøpolitik
1. Indledning

I Vejbranchen bliver der brugt store mængder materielle ressourcer og energi – både til driften og til de
produkter og tjenester, som branchen leverer til samfundet. Derfor spiller vi en vigtig rolle i forhold til
omstillingen til en bæredygtig fremtid ved at stille flere bæredygtige løsninger til rådighed for samfundet,
ved systematisk at mindske vores egen drifts miljøpåvirkning og ved at påvirke vigtige interessenter såsom
kunder og leverandører.

2. Erklæring om bæredygtighedspolitik

2.1 Omfang

NCC Road Services miljøpolitik omfatter alle Road Services forretningsområder og aktiviteter.

2.2 Målsætninger

NCC Road Services har som mål at bidrage til et bæredygtigt samfund ved at drive virksomhed på en
økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig måde. NCC Road services ambition er at bidrage aktivt til at
reducere brugen af ikke-fornyelige ressourcer, skabe merværdi for samfundet og udvikle nye tekniske
løsninger, produkter og arbejdsmetoder, som fremmer bæredygtig udvikling. For NCC Road Services
indebærer det, at vi tager hensyn til nulevende og kommende generationers behov og tager et langsigtet
ansvar i vores daglige arbejde.

2.3 Strategi

Et af aspekterne i vores bæredygtighedsstrategi er at mindske miljøpåvirkningen fra vores drift og fra de
produkter og tjenester, vi tilbyder. Bæredygtighedsstrategien er beskrevet mere udførligt i vores
bæredygtighedspolitik.

NCC Road Services stræber efter proaktivt at identificere og forebygge miljø- og sundhedsrelaterede risici,
der opstår som følge af vores virksomhed. Et helt grundlæggende krav er, at vi agerer inden for rammerne
af gældende lovgivning og internationale konventioner. Vi respekterer og overholder alle love, aftaler,
sikkerhedskrav og andre forordninger, som vores aktiviteter er underlagt. Vi opfylder eller overgår
nationale eller internationale regulativer og aftaler vedrørende miljøanliggender.

Vores miljøledelsesarbejde er integreret i vores procesorienterede ledelsessystem(er). Formålet med
denne praksis er, at vi løbende skal følge op på og reducere virksomhedens miljøpåvirkning. NCC Road
Services ledelse har implementeret princippet om løbende forbedring på alle miljørelaterede områder, og
linjeledelsen har ansvaret for at sikre, at vores miljøindsats går i den rigtige retning.

NCC Road Services indsats for miljømæssig bæredygtighed har to fokusområder: “Klima og energi” og
“Materialer og affald”. På disse områder skal vi opstille mål, som sikrer en positiv udvikling, og løbende
bestræbe os på at forbedre vores miljøindsats. Vores aktiviteter i dagligdagen er baseret på vores
kerneværdier ærlighed, respekt, tillid og pionerånd. Disse værdier danner grundlaget for alt, hvad vi gør, og
definerer vores interne og eksterne tilgang.


