
                    Midtskrot ApS  
                  En miljøvenlig virksomhed. 

Miljøpolitik : 

Det er vores ansvar. 
Som aktør i den danske genvindingsindustri har vi et øget ansvar for miljøet. 

Vi fokuserer på at processen omkring udvinding af råvarer, har den rigtige gang fra ende til anden.    De 

produkter vi modtager til genvinding bliver videresolgt til miljøgodkendte aktører på det danske marked, så 

vel som det internationale marked.  

Vi er miljøgodkendt og certificeret i henhold til ISO14001, som er en international accepteret standard der 

danner grundlag i miljøledelse. 

En miljørigtige process. 
Vi har fokus på at forsyningskæden af gamle forbrugsvarer og produktions overskuds materialer –håndteres 

så effektiv som muligt, fra indlevering til færdig råvare. 

Vi vil sikre at gennemføre disse  aktiviteter,  miljø mæssigt korrekt, med mindst mulig forurening af miljøet 

og med så lille et energi forbrug som muligt. 

Med dette grundlag arbejder vi dagligt for at optimere processen fra indsamling af restprodukter til 

udvinding af råvarer. 

Herunder er formuleret følgende delpolitikker: 
Vi vil sikre at overholde gældende forpligtelser – herunder gældende miljølovgivning , miljøbestemmelser og 

vilkår i vores miljøgodkendelse, og herudover vil vi under hensyntagen til de tekniske og økonomiske 

muligheder: 

 Vurdere de miljømæssige konsekvenser før vi anskaffer nye anlæg, maskiner og motorer. 

 Behandle de modtagne råvarer miljømæssigt korrekt 

 Løbende overvåge og forbedre vore behandlingsprocesser 

 Inddrage alle vore medarbejdere i miljøarbejdet. 

 Forbedre sorteringen af råvarer til henholdsvis genvinding, forbrænding og deponi. 

 Informere vore leverandører om vores miljøpolitik og henstille til dem, at de orienterer os om 

miljøpåvirkningerne fra de ydelser, de leverer. 

 Sikre at vort miljø styringssystem,  lever op til kravene i ISO 14001:2015 

 Udarbejde beredskabsplaner i samarbejde med myndighederne. 

 Sikre, at virksomheder, der arbejder hos os, kender vore miljøpolitik 

 Årligt vurdere om miljøpolitikken skal revideres 

 Forpligte os til løbende at gennemgøre forbedringer af arbejdsprocesser og det eksterne miljø 

 Løbende forbedre arbejdsmiljøet 

 

Midtskrot Aps. 


