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PLUS PACK AS GROUP – MILJØ POLITIK 
 
Plus Packs vigtigste strategiske mål er at blive den foretrukne partner af kundetilpassede 
emballageløsninger – og derved hjælpe vores kunder til at “MAKE FOOD STAND OUT”. 
For at opnå dette bestræber vi os på at opbygge langvarige forhold og partnerskab med vores 
kunder. 
Dette inkluderer ansvarlig støtte af eksterne forventninger om bæredygtighed, gennemsigtighed 
og udvikling af miljøvenlige emballageløsninger. 
Plus Pack har som virksomhed en naturlig interesse i at bidrage positivt til udviklingen af 
bæredygtigt og miljøvenlig emballageløsninger/processer – for derigennem at hjælpe til at sikre en 
god balance mellem miljø, samfund og økonomi. 
 
Udover at bidrage til vores overordnede strategiproces, så mener vi også, at vores miljø 
ledelsessystemer kan påvirke følgende miljøområder positivt: 
 

- Beskytte miljøet ved at forebygge forurening og afbøde ugunstig miljøpåvirkning 
- Afbøde potentielt ugunstige miljømæssige omstændigheders indvirkning på organisationen 
- Hjælpe organisationen med at opfylde sine bindende forpligtigelser 
- Forbedre miljøpræstationerne generelt 
- Styre eller påvirke den måde, hvorpå organisationens produkter og ydelser udformes, 

fremstilles, distribueres, forbruges og bortskaffes, ved anvendelse af livscyklusperspektiv, 
der kan forhindre, at miljøpåvirkninger utilsigtet flyttes til et andet sted i livscyklussen. 

- Opnå økonomiske og driftsmæssige fordele, der kan være et resultat af at implementere 
miljømæssigt fornuftige alternativer, som styrker organisationens markedsposition. 

- Kommunikere miljøinformation til relevante interessenter 
 

 
Miljøledelsessystemet er - udover sikring af overholdelse af miljølovgivningsområdet - baseret på 
vurdering af risiko/mulighed forhold, for derigennem lettere at kunne få defineret og styret de mest 
kritiske områder for Plus Pack og for vores interessenter. 
 
Desuden foretages der løbende investeringer i systemer, udstyr og ikke mindst menneskelige 
ressourcer for at vedligeholde og udvikle vores effektive miljøledelsessystem. 
 
For at sikre at det eksisterende miljøledelsessystem er velfungerende og opdateret, så har Plus 
Pack valgt at opretholde følgende certificerede ledelsessystem standard i adskillige år: 
 

ISO14001 
 

Denne politik er gældende for følgende enheder indenfor Plus Pack gruppen: 
 

- Energivej 40, 5260 Odense S, Danmark (aluminium og plast materialer) 
- Henry Fordlaan 60, 3600 Genk, Belgien (aluminium materialer) 
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