
 
 

 

Døvigen AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet 

  
Døvigen AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet 
er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet 
og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen 
arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som 
resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og 
forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. 
  
En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, 
samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre 
varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Døvigen as i 
årene fremover. 
  
  
Planer for klima- og miljøarbeidet 
Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet: 
  
Miljøpolicy for Døvigen AS 
Gjennom vår virksomhet som leverandør av emballasje og forbruksmateriell til næringslivet påvirker vi miljøet rundt oss. 
 
Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vi skal arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og 
miljø.  
 
Vi skal som et minimum etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. 
 
Det vi legger spesielt vekt på i vårt klima- og miljøarbeid er: 
 

• Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum. 

• Vi skal arbeide aktivt i alle deler av virksomheten for i størst mulig grad redusere avfallsmengder 

• Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi, legge til rette for gjenbruk og tilby produkter som er designet for resirkulering.  

• Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø i leverandørkjeden. 

• Våre ansatte skal gjennom god informasjon og opplæring være bevisst sitt miljøansvar. 

• Vi forplikter oss til å kjøpe inn varer og tjenester som belaster miljøet og samfunnet minst mulig. Det skal gjøres ved å; 
o Etterspørre innovative, bærekraftige løsninger til behovet som skal dekkes, slik som gjenbruk, redesign og 

reparasjonsordninger.  
o Kreve at flest mulig av våre leverandører har et miljøstyringssystem 
o Etterspørre og kjøpe produkter med godkjente miljømerker. 
o Etterspørre og kjøpe produkter med Fairtrade eller annen anerkjent sosial standard. 

• Vi vil føre en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å redusere 
miljøpåvirkningen. 

 
 



 
 

 

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål: 
  

1. Redusere våre klimautslipp med 5 % årlig de neste 3 år  

2. Redusere våre avfallsmengder med 10% årlig sett i forhold til vår omsetning de neste 3 år 

3. Øke gjenbruk av vår emballasje og redusere bruk av plast  

4. Vi skal tilstrebe et sykefravær i bedriften under 4 % 

5. Øke bevissthet og kompetanse rundt miljøspørsmål blant de ansatte i bedriften 

6. Øke innkjøp av miljømerkede produkter med 5% årlig de neste 3 år 

  

  
For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak: 
  

• Utfasing av biler med fossilt drivstoff innen 3 år 

• Som leietager være pådriver for å installere fornybar kraft i form av solceller i bygget 

• Reduksjon av plastmengder i vår transportemballasje med 30% de neste 3 år 

• Gjennomføre minimum 3 årlige kompetansehevende møter rundt miljøspørsmål med ansatte 

• Gjennomgang av hardware, rekvisita og rengjøringstjenester for å øke andelen innkjøp av miljømerkede produkter og tjenester   

 
  
Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Døvigen AS? 
Send forslag til firmapost@dovigen.no 
  
   
Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, 
  
Vennlig hilsen 
DØVIGEN AS 
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