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HUNTONIT 

POLITIKK FOR MILJØ OG BÆREKRAFT 

Huntonit AS skal ta miljøansvar gjennom bærekraftig og langsiktig bruk av 

fornybare ressurser. Vi skal aktivt jobbe med å få frem muligheter for å redusere 

negative miljøpåvirkninger i et langsiktig perspektiv. Alt bruk av trebasert råstoffer 

til vår produksjon skal kunne dokumenteres at stammer fra skog som er bærekraftig 

forvaltet. Huntonit AS skal arbeide for økt bevissthet på bærekraft og miljø i hele 

organisasjonen. Dette skal gjøres ved kontinuerlig, planmessig forbedringsarbeid i 

forhold til forurensning og annen miljøpåvirkning fra vår prosess og fra våre 

produkter. 

Huntonit AS har prioritert syv (7) av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 

2030-agenda for bærekraftig utvikling. Prioriteringene er foretatt på bakgrunn av de 

globale utfordringene verden står overfor, samt løsningene selskapet kan bidra med. 

De seks prioriterte bærekraftsmålene er: God helse og livskvalitet (3), Anstendig 

arbeid og økonomisk vekst (8), Innovasjon og infrastruktur (9), Ansvarlig 

forbruk og produksjon (12), Stoppe klimaendringene (13), Livet i havet (14) og 

Liv på land (15). På disse områdene kan Huntonit ha en innvirkning gjennom vår 

unike produksjonsprosess og våre bærekraftige produkter. 

De syv prioriterte bærekraftsmålene er nært knyttet til Huntonit sin kjernevirksomhet 

og i tråd med selskapets forretningsstrategi. De blir brukt som et rammeverk for å 

veilede, kommunisere og rapportere på selskapets visjon, strategi, mål og aktiviteter. 

For Huntonit er det viktig å bidra til et bærekraftig miljø gjennom et høyt fokus på 

reduksjon av utslipp og leveranse av miljøvennlige produkter og byggevareløsninger 

til våre kunder.  

Vi skal legge til rette for at våre arbeidstakere og leverandører har en arbeidsplass 

som er trygg og som kjennetegnes av et høyt fokus på sikkerhet og trivsel i 

hverdagen. 

For å oppnå dette skal vi minimere vårt utslipp til luft og vann og som et minimum 

tilfredsstille de krav som blir stilt til oss fra myndigheter. Vi skal ha et åpent 

samarbeid med våre tilsynsmyndigheter og nærmiljøet og sørge for at vi har høy 

trivsel på vår arbeidsplass og alltid ha høyt fokus på sikkerhet for våre medarbeidere 

og leverandører.  
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HUNTONIT 

Huntonit AS skal alltid jobbe for å nytte bærekraftige råstoff til fremstilling av våre 

produkter, og gjennom sertifisert praksis for innkjøp av råvarer, skal vi sikre 

sporbarhet og overholdelse av ansvarlige skogbruksprinsipper. Vi skal ikke benytte 

ulovlig avvirket tømmer eller andre skogsprodukter som kan være avvirket i strid 

med tradisjonelle og menneskelige rettigheter, eller i områder med høye naturverdier 

eller områder som avskoges permanent eller skal gjøres om til plantasjer. Det skal 

ikke benyttes tømmer fra genmodifiserte treslag.  

Gjennom kontinuerlig optimalisering av produksjonsprosessene, minimalisering av 

vrak og utkast samt utstrakt bruk av biprodukter, vil vi hele tiden jobbe for å redusere 

ressursbruken. 

En nøye vurdering av energi- og miljøaspekter er en del av prosessen før inngåelse 

av anskaffelseskontrakter. 

Huntonit AS skal minimere negative effekter på omgivelsene våre (støy, støv og 

utslipp) fra tunge kjøretøyer som transporteres til og fra vår virksomhet, ved å bruke 

miljøklassifiserte kjøretøyer, sertifisert til et minimum av standard EURO-6. Vi skal 

minimere miljøpåvirkningen fra transport ved å koordinere og optimalisere 

transporten til og fra bedriften. 


