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1. INTRODUCTION
1.1 The CEO and the management of Jagtech
AS are fully committed to the protection of the
environment, prevention of pollution,
compliance with current environmental
legislation and fulfilment of our obligations.

1. INNLEDNING
1.1 Daglig leder og ledelsen i Jagtech AS er fullt
forpliktet til å jobbe for vern av miljøet, bidra til
å redusere forurensninger, overholde gjeldende
miljølovgivning og oppfylle av våre
miljøforpliktelser.

The scope and context of this policy covers all
Jagtech AS operations and business support
functions whether office, site or home based.
The scope includes the design, installation and
maintenance of Jagtech AS products and
services. The context includes our
environmental obligations to Employees,
Shareholders, Customers, Suppliers,
Contractors, Environmental Groups,
Environment Agency and Local Councils in all
countries we operate.

Omfanget av denne policyen dekker alle Jagtech
AS sine virksomheter, operasjoner og
forretningsmessige støttefunksjoner enten på
kontoret, arbeidsstedet eller hjemme. Omfanget
omfatter design, produksjon, installasjon og
vedlikehold av Jagtech AS produkter og
tjenester. Konteksten inneholder våre
miljøforpliktelser til ansatte, aksjonærer, kunder,
leverandører, entreprenører, miljøgrupper,
miljøbyråer og lokale styresmakter i alle land vi
opererer.

1.2 The Environmental Management System
(EMS) operated within Jagtech AS is designed
to comply with and certified according to the
requirements of NS-EN ISO 14001:2015.

1.2 Jagtech AS sitt ledelsessystem for miljø er
utformet for å overholde kravene til og sertifisert
henhold til NS-EN ISO 14001: 2015.

1.3 This policy will be reviewed annually and
will be made available to all Interested Parties.

1.3 Denne policyen vil bli vurdert årlig og vil bli
gjort tilgjengelig for alle interesserte parter.

2. COMMITMENTS
2.1 Our key commitments are to:

2. FORPLIKTELSER
2.1 Våre hovedforpliktelser er å:

- Ensure that good environmental management

is an integral part of our business culture by
communicating the EMS policy to all
employees.

- Sikre at god miljøledelse er en integrert del av
vår forretningskultur ved å kommunisere
ledelsessystemet for miljø og vår miljøpolitikk
til alle våre ansatte.

- Ensure that all employees, agency staff,
contractors, customers and members of the
public are aware of the environmental impacts
of our business and understand how we can
work together in order to meet the needs of our
business in a safe and sustainable manner. In
this regard we seek to provide leadership
towards continual improvement.

- Sikre at alle ansatte, entreprenører, kunder og
medlemmer av offentligheten er bevisst på
miljøpåvirkningen av vår virksomhet og forstår
hvordan vi kan jobbe sammen for å møte
behovene og utfordringene til vår virksomhet på
en trygg og bærekraftig måte, og i den
forbindelse jobbe gjennom kontinuerlig
forbedring.

- Report and audit our environmental
performance as a means to improve
accountability and to drive continual
improvement of our EMS.

- Rapportere og gjennomføre revisjoner av vår
miljøprestasjon som et middel for å forbedre
ansvarligheten og å drive kontinuerlig forbedring
av vårt ledelsessystem for miljø.

- Ensure that employees and other stakeholders
are made aware of their individual
responsibilities contained within our EMS by
effective communication.

- Sikre at ansatte og andre interessenter blir
oppmerksom på deres individuelle ansvar
inneholdt i vårt ledelsessystem for miljø ved
effektiv kommunikasjon.

- Ensure that the relevant needs and expectations - Sikre at de relevante behov og forventninger til
våre parter blir vurdert og oppfylt dersom de
of Interested Parties are considered and met if
anses å være forpliktet å etterleve.
deemed to be compliance obligations.
- Plan to achieve our environmental objectives:
- To reduce energy and resource consumption.
- To minimize the amount of waste generated
- To reduce emissions to air
- To prevent pollution
- To re-use and recycle where possible

- Vi vil oppnå våre miljømål gjennom:
- å redusere energi- og ressursforbruk.
- å minimere mengden avfall som genereres
- å redusere utslipp til luft
- å hindre forurensning
- Å gjenbruke og resirkulere hvor det er mulig

- Maintain a high level of awareness of
sustainability issues amongst our employees and
integrate environmental management into
training.

- Opprettholde et høyt nivå av bevissthet om
bærekraftproblemer blant våre ansatte og
integrere miljøledelse i opplæring.

- Meet or exceed all relevant Norwegian,
European and International legislative and
regulatory requirements and agreements.
- Ensure that goods and services are procured in
a sustainable manner and encourage our
suppliers and contractors to improve their own
environmental performance.

3. CONTACT INFORMATION
3.1 If you have questions about our
Environmental Management System (EMS),
please contact us at jan.egil@jagtech.no

- Møte eller overgå alle relevante norske,
europeiske og internasjonale lovmessige krav og
avtaler.
- Sørger for at varer og tjenester er anskaffet på
en bærekraftig måte, og oppfordrer våre
leverandører og entreprenører til å forbedre sin
egen miljøprestasjon.

3.KONTAKTINFORMASJON
3.1 Hvis dere har spørsmål rundt vårt
ledelsessystem for miljø, ta gjerne kontakt med
oss på jan.egil@jagtech.no

