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Miljø- og arbejdsmiljøpolitik  

 

 

Motas I/S tilbyder vores kunder indenfor såvel den offentlige sektor som private virksom-
heder, kompetent rådgivning om og sikker håndtering af farligt affald, samt sørger for mil-
jømæssige korrekt behandling af affaldet. I hele processen tager vi størst mulig hensyn til 
både arbejdsmiljø og eksternt miljø. 

 

Motas I/S forpligtiger sig til  

• At sætte fokus på vore kunders behov for derigennem at skabe en større kundetilfreds-
hed.  

• At uddanne/træne medarbejderne for derved at indfri kunders og interessenters for-
ventninger, samt gennem løbende forbedringer at forebygge forurening.  

• At være på forkant med udviklingen indenfor affaldsbehandling.   

• At skabe sikre og sunde arbejdsforhold for at minimere risikoen for skader og arbejds-
relaterede sygdomme  

• At reducere påvirkninger af vort omgivende miljø bl.a. ved at minimere forbruget af 
energi internt og eksternt. 

• At indgå i åben dialog med vores interessenter med henblik på at sikre optimal 

• affaldsbehandling.   

• At overholde gældende lovgivning og andre krav på miljø- og arbejdsmiljøområdet.  

• At samarbejde aktivt med myndighederne om miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål.  

• At arbejde for en løbende forbedring af vores miljøpåvirkninger og forebygge forure-
ning. 

• At sikre at transportører anvender materiel som lever op til branchens bedste standar-
der.     

• At der sker en løbende forbedring af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet  

• At konsultere og inddrage medarbejdere i arbejdsmiljøforhold og i samarbejde at fjerne 
farer og reducerer arbejdsmiljørisici 

 

Motas I/S forventer:  

• At alle personer der arbejder hos og for Motas I/S overholder denne arbejds- og miljø-
politik. 

• At alle bidrager til at skabe sikre og sunde arbejdspladser. 

• At der eksisterer en åben og aktiv dialog imellem leder og medarbejdere.    

 

Fokusområder:  

• At sikre arbejdsmiljøet og sikkerheden igennem rådgivning og uddannelse af både 
egne og kunders medarbejdere.  

 

 


