
 

 

 

Miljøpolitik for Combi Service 

 

Combi Service behandler miljøet og vores medarbejdere med stor omtanke. 

Vi holder os orienteret om ny teknologi og udstyr inden for branchen, da vi vægter miljøet og 

arbejdsmiljøet højt, og søger konstant udvikling og optimering på området. 

 

Scope: 

Combi Service tilbyder professionel og pålidelig rengøring til erhverv. Vi bruger miljørigtige 

produkter og har en professionel tilgang til vores arbejde. 

 

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere er drevet af motivation og engagement. Vi 

arbejder derfor ud fra værdisættet: Ærlighed, Tillid, Nærvær og Ansvarlighed. 

Alle bliver klædt på til deres opgaver, skal have mulighed for at udvikle sig, og bliver inviteret 

til personalearrangementer, så de føler sig om en del af Combi Service. 

Sidst Arbejdstilsynet var på besøg fik vi grøn smiley, og vi lever op til Servicenormen, hvilket 

bevidner om fokus på vores medarbejdere. 

 

Vores mål er at gå foran i forhold til miljø- og arbejdsmiljø inden for branchen. 

Derfor er vi også stolte af vores Ecovadis certificering. 

 

Vi har truffet et aktivt valg om at arbejde med miljø på flere områder. 

 

Arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk 

Fysisk: Kurser og uddannelser til vores medarbejdere. Ergonomiske arbejdsredskaber, 

moderne professionelle systemer, for at minimere belastning, målrettet APV og selvfølgelig 

grøn smiley fra Arbejdstilsynet 

Psykisk: Fokus på vores værdier: Ærlighed, Tillid, Nærvær og Ansvarlighed. Tæt kontakt til alle 

vores medarbejdere med en uformel dialog. Alle inviteres til sociale personalearrangementer. 

Inddragelse ved planlægning af opgaver. Løbende personlige tilbagemeldinger på udførte 

opgaver. Alle er timelønnede og ingen arbejder på akkord. Fokus på inkluderende arbejdsmiljø 

med plads til diversitet. 

Miljø – både vores egen indsats og rådgivning af kunders indsats 

Egen indsats: Krav om mulighed for miljørigtige løsninger til vores samarbejdspartnere. Al 

personale uddannes i brugen af midler. Benytter miljøvenlige rengøringsprodukter. Benytter 
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ofte pumpesystemer for korrekt dosering af rengøringsmidler. Datablade mv. findes 

elektronisk via QR-kode for at spare på papiret. Vores kontor er opvarmet med varmepumpe, 

vi affaldssorterer, samler bestillinger af kontorartikler, for at spare på transporten. Vores 

computere er re-used, vi reparerer rengøringsmaskiner i stedet for at smide ud og købe nye. 

Alle vores biler er el- eller hybridbiler.  

Kunders indsats: I tæt dialog med vores kunder sammensætter vi et rengøringssystem, hvor 

brugen af klude, mopper og rengøringsmidler begrænses. Vi vejleder derudover i 

affaldssortering, bæredygtige processer og produkter. 

 

Vores målsætning er: 

- At sikre at lovgivning overholdes 

- Forsat at have Ecovadis certificering, grøn smiley fra Arbejdstilsynet, samt opfylde 

Servicenormen 

- At holde os opdateret omkring ny teknologi, nyt udstyr og nye produkter for at 

reducere arbejdsmiljø-, miljø- og klimabelastningen 

- At fokusere på hvad Combi Service kan gøre for at forebygge forurening og gøre vores 

græsarealer mere natur- og miljøvenlig 

- At inddrage vores medarbejdere i arbejdet omkring arbejdsmiljø, sikkerhed, kvalitet og 

miljø. 

- At stille krav til vores samarbejdspartnere og leverandører omkring miljøvenlige 

løsninger 

- At have systematisk fokus på miljøet, så der løbende følges op på forslag til 

forbedringer 


