
 
 
 

 

 
 

MILJØPOLICY 
 
 
 
Icas sin målsetning er å ta et miljøansvar knyttet til framstilling, distribusjon, bruk og destruksjon av selskapets 
produkter. Bærekraftig utvikling og produksjon av produkter med lang levetid vil også i framtiden være et mål i 
utviklingen av selskapet. 
 

Våre mål og verdier 
Selskapet har som mål å gi etterrettelig miljøinformasjon om produkter og fremstå som en ansvarlig leverandør. 
Følgende kjernepunkter skal følges i alle ledd av vår virksomhet: 
 

• Icas skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene skal medføre en lavest mulig 
miljøbelastning.  

• Icas har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene.  
• Icas investerer for å unngå miljø og helseskader.  
• Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig.  
• Icas skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar.  

 
 

Produkt og produksjon 
Icas har en bærekraftig produksjon med lavest mulig miljøbelastning som et av sine viktigste mål, og det 
innebærer at vi ser etter flere gode løsninger for bruk av blant annet restprodukter. 
 
Miljøsituasjonen i dag: 
 

• Vi er medlem av alle relevante returordninger for vår bransje og vårt produktspekter. 
• Vi leverer kun Rohs sertifiserte komponenter i våre produkter, der dette er mulig. 
• Kartong og plast som brukes til emballasje er resirkulerbar. 
• De fleste Icas produkter har ved riktig vedlikehold lang levetid. Dette gjør at den årlige 

miljøbelastningen blir lav.  
• Vi praktiserer avfallsortering ved våre anlegg.  
• Våre ionerøkvarslere bruker en radioaktiv kilde som er restavfall fra annen industri. Kilden er av så lav 

radioaktivitet, at det er under grensen som er satt for radiokativtitet i mange land. 
 
 

Indre miljø og sikkerhet 
Icas har et betydelig fokus på det indre miljø i selskapets produksjonsenhet.  Når det gjøres investeringer og 
endringer er hensynet til medarbeideres helse og sikkerhet i fokus i alle sammenhenger.  Dette skjer også 
gjennom løpende overvåking av risikoområder, samt gjennom interne prosedyrer og regler.  Norsk lovgiving og 
annen lokal tilpasning gir i tillegg strenge minimumsregler som selskapet overholder. 
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