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ISO: 4.2. Miljøpolitikk

VISJON
Harila skal være og oppfattes som den mest miljøbevisste bilforhandleren i vårt geografiske
markedsområde.

POLITIKK
HARILA forplikter seg til å etterleve gjeldende lover og forskrifter og arbeide kontinuerlig og
systematisk for forbedring i all sin virksomhet og drift, med respekt for mennesker og miljø, for å senke
og forebygge miljøbelastningen. Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk av ressurser og
produksjon, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser, og ved å kommunisere virksomhetens
miljøpolitikk til både ansatte og eksterne interesseparter. HARILA skal gjennom sin miljøsatsning være
en pådriver og motivere sine ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig til å tenke miljø.

ARBEIDSMETODIKK
Ledelsen og dedikerte medarbeidere innen miljøområdet vil kontinuerlig arbeide for løpende å
forbedre våre rutiner og dokumentasjon slik at vi kan redusere vår miljøpåvirkning til jord, luft og vann.
Redusert miljøbelastning skal oppnås ved å følge de prosedyrer og retningslinjer som fastlagt for
innkjøp, bruk og behandling av farlige stoffer, samt forbruk av energi.
Daglig leder og miljøansvarlig skal i fellesskap fastsette mål og tildele nødvendige ressurser for å
oppnå de oppsatte mål.
I denne prosessen skal vi årlig i forbindelse med intern revisjon vurdere om valgte miljøaspekter er de
riktige for oss for å holde tritt med vår politikk.
Miljøpolitikken skal være kjent av samtlige medarbeidere og skal inngå som en naturlig del av
introduksjon og opplæringen av nye medarbeidere.
Vi vil kommunisere vår miljøpolitikk og vårt miljøarbeid til samarbeidspartnere, kunder og
leverandører.
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Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Salg av nye Toyota person- og nyttekjøretøyer, brukte biler.
Salg av deler og utstyr.
Salg av verkstedtjenester, karosseri og lakk
Subcertificate No // Undersertifikat nr.:

2 til 858
First issued // Utstedt første gang: 2010-02-26
Valid until // Gyldig til: 2018-09-15
Issued // Utstedt: 2016-03-18
Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder
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