Miljø
Pon Equipment har startet arbeidet mot miljøsertifisering etter ISO14001-sertifisering, og har planlagt å
søke sertifisering i løpet av høsten 2019.
Uavhengig av dette har vi som målsetting å drive vår virksomhet slik at vi ivaretar og styrker de forhold
og aktiviteter som ivaretar sikkerhet, miljø og kvalitet, samt at råvarer og energi anvendes på en effektiv
måte. Vårt miljøarbeid preges av et helhetssyn, ut fra en avveining av hva som er teknisk mulig,
økonomisk og ressursmessig forsvarlig og økologisk motivert.
Prinsippene i vårt miljøarbeid er:
●

Imøtekomme krav fastsatt av myndighetene, med god margin.
o Relevante krav framkommer blant annet i:
▪ Forurensningsloven (avfall/næringsavfall)
▪ Avfallsforskriften (kasserte batterier, emballasjeavfall, oljer og smøremidler etc)
▪ Kommunale forskrifter (bla utslipp til grunn)
▪ REACH-forskriften (kjemikalier = oljer, smøremidler og annet til bruk for/ved
klargjøring/service/reparasjon av maskiner og utstyr)
▪ Produktkontrolloven (bla forurensning og avfall fra produkter)
o

Avfall. Hos Pon genereres avfall først og fremst ved eller i forbindelse med utførelse av
klargjørings- service- og/eller reparasjonsoppdrag. Myndighetskrav imøtekommes blant
annet ved at:
▪ Alle Pon sine verkstedanlegg er tilrettelagt for aktiv kildesortering av avfall, både
i verksted-, lager- og kontormiljø. Beholdere av forskjellige typer og størrelser er
utplassert og tydelig merket for de forskjellige avfallstyper.
▪ Avfall leveres via godkjente avfallsmottak, enten ved at disse kommer og henter
de forskjellige avfallstypene på Pon sine anlegg, i henhold til avtaler, eller at
våre mobile mekanikere leverer direkte på godkjent avfallsmottak. I begge
tilfeller registreres innleveringer av spesialavfall/farlig avfall via
Avfallsdeklarering.no.
▪ Oppdaterte sikkerhetsdatablad for kjemikalier, som også blant annet inneholder
tiltak ved utilsiktet utslipp og økologiske opplysninger, er tilgjengelige for alle
ansatte, både elektronisk og på papir, via EcoOnline sin løsning. EcoOnline
distribuerer også automatisk sikkerhetsdatablad til vår kunder.
▪ Pon Equipment er medlem av Grønt Punkt og Batteriretur.

o

Nye maskiner. Se eget punkt nedenfor under “Tilvirke - bruk - avhending”.

o

Etterlevelse av krav og egne prosesser følges opp via
▪ Inspeksjoner og revisjoner (bla ISO9001).
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▪

●

Caterpillar sitt Contamination Control-program, som fokuserer på orden,
renhold og ryddighet, men som også inneholder forsvarlig håndtering av avfall
og spill.

o

Ansatte. Bidra aktivt til å øke kunnskap og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos ansatte.
▪ Som et eksempel nevnes at alle våre lokasjoner praktiserer kildesortering for
plast, papir trevirke etc, i tillegg til returordninger for olje, kjemikalier, stål og
annet avfall.

o

Velge miljøvennlig gjenvinningsmateriale i virksomheten.
▪ Dette inkluderer også valg av miljøvennlige og energiøkonomiserende løsninger
ved bygging og renovering av nye og eksisterende verkstedanlegg, innen
områder som blant annet ressurshåndtering, avfall, energi og ventilasjon.

o

Vurdere miljøaspekter ved innkjøp av varer og tjenester.
▪ Dette medfører at leverandører med miljøsertifiseringer og systematisk
miljøarbeid foretrekkes.

Tilvirke - bruk - avhending
o Vurdering av nye maskiner. Før nye maskiner tas inn i sortimentet blir de vurdert i
henhold til vår New Product Introduction prosedyre (NPI). Her blir blant annet tekniske
spesifikasjoner, utslipp, forbruk og konfigurasjon gjennomgått. Ved flere anledninger
har dette medført endring av maskinkonfigurasjoner og bytte av komponenter for å
imøtekomme og stille til rådighet maskiner og utstyr tilpasset Norske kunder og krav.
o

Stille krav til og påvirke leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere sin måte å
tilvirke og anvende produkter for at miljøet skal belastes minimalt.
▪ I praksis betyr dette blant annet at vi leverer maskiner der ca 95% av maskinen
kan materialgjenvinnes, at vi bruker fabrikkoverhalte byttedeler, og at vi bruker
frostveske og oljer som har lange skiftintervall og dermed gir et lavere forbruk.
▪ Tilbyr og utstyrer våre maskiner med avansert overvåkningsutstyr for optimal og
miljøvennlig bruk (Cat Connect og VisionLink).

o

Selge produkter som holder høy miljømessig standard.
▪ Et eksempel på dette er ACERT-motorteknologien fra Caterpillar, som ved hjelp
av avansert elektronikk og styring av luftstrøm og drivstoffinnsprøyting overgår
alle kjente avgasskrav.

o

Prioritere arbeidsmetoder og teknikker som er skånsomme mot miljøet.
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▪

▪
▪

Eksempelvis tilbyr vi serviceavtaler som sikrer riktig vedlikehold og justering av
maskinene slik at de gir minimal forurensning, samt at vi tar hånd om utskiftede
væsker og filtre.
Brukte deler inngår i et program for gjenbruk (Reman). Her blir deler returnert
til fabrikk, overhalt, kontrollert og solgt på nytt.
Våre mobile serviceenheter har med seg nødvendig utstyr og hjelpemidler for
både å gjøre et effektivt arbeid, hindre utslipp og rydde opp etter seg. Brukt
materiell tas med og leveres via returordningene.

Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre sikkerhet og miljøhensyn i alle våre prosesser.
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