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Inom Ventus Norden bedriver vi ett modernt 

service- och entrepenadföretag som jobbar 

med allt inom ventilation. Vi utmanar de normer och 

arbetssätt som länge har styrt hantverkssektorn 

för att erbjuda våra kunder lite mer. Vi fokuserar 

på kvalitet, kompetens och kundservice från såväl 

våra tekniker som vår kunniga kundtjänst. I norden 

spenderar vi större delen av våra liv inomhus, med 

täta fönster och tjock isolering för att hålla värmen. 

Vi har därför specialiserat oss på att kombinera en 

hälsosam luftmiljö med ett behagligt inomhuskli-

mat och energieffektiva hus.

Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt all arbets- 

och säkerhetsutrustning, utbildar våra tekniker 

såväl som kunden för att främja arbetsmiljön och 

minimera risker. Ventus Norden bedriver ett sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete och vi uppfyller de 

krav på verksamheten som uppställs i lagar och 

myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt 

arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att 

vi med god marginal lever upp till föreskrifter och 

gällande normer. 

Ventus Norden tar hand om smuts och restavfall 

från rengöringar samt annat material som används 

vid våra arbeten och avyttrar vid närmaste sopsta-

tion och källsorterar enligt gällande lagar och före-

skrifter. Ventus Norden planerar noggrant sina tek-

nikers körningar för att på bästa sätt främja miljön. 

Ventus Nordens tekniker utbildas i eco-driving för att 

spara på bränsle och därmed miljön.

Arbetsmiljön på Ventus Norden ska inte utsät-

ta medarbetare eller kunder för ohälsa eller 

olycksfall och arbetsmiljön på Ventus Norden 

ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö 

är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs 

och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som 

innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och 

öppen attityd råda på arbetsplatsen och samtliga 

medarbetare ska ges möjlighet till påverkan av den 

egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam ar-

betsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska 

kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt 

ha större möjligheter att fortsatt rekrytera kvalifice-

rade medarbetare. Ventus norden dokumenterar och 

följer upp sina medarbetares åsikter för att ständigt 

förbättra arbetsmiljön då det är av yttersta vikt att 

alla synpunkter och kompetensområden främjas 

samt kvalitetssäkras.

Chefer och arbetsledare har ansvaret ansvaret 

för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som 

direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I an-

svaret ligger att inom sina befogenheter skapa en

så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt och 

närmaste högre chef ska informeras när respektive 

befogenhet inte räcker.

Även medarbetare ska i det dagliga arbetet 

visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då 

det ankommer på var och en att vara uppmärksam 

på och genast rapportera eventuella risker eller 

hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre mil-

jön. I varje medarbetares ansvar ingår också att 

följa de instruktioner och rutiner som är upprätta-

de av arbetsmiljömässiga eller miljömässiga skäl.

Medarbetare förväntas följa informationsplikt 

om förhållanden eller situationer som kan skada 

Ventus Nordens kunder, medarbetare eller leverantö-

rer. En medarbetare, som följer sin informationsplikt, 

får inte utsättas för olägenhet därav. Sådan informa-

tion ska tas upp med Ventus Nordens ledning och 

ska behandlas förtroligt, ledningen tar sedan över 

ansvaret att åtgärda eventuella brister.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader så-

väl andra förändringar i verksamheten ska arbets-

miljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna under-

sökas och konsekvenserna bedömas i samverkan 

med de anställda. Ventus Norden dokumenterar 

och gör riskbedömningar, åtgärdsplaner samt föl-

jer upp med tydlig ansvarsfördelning för att kvali-

tetssäkra arbetsmiljön.

På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för 

att i möjligaste mån förebygga negativa effekter 

och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art 

att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis 

behöver anlitas och i sådant fall ska de nödvän-

diga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt. 

Ventus Norden har dessa rutiner tydligt förankra-

de i verksamheten för att främja arbetsmiljön.

Vi ställer krav på våra leverantörer. Ventus 

Norden säkerställer att produkter vi installerar 

kommer från företag som har vana av miljöarbete, 

kontroll på sin egen produktion och tar sitt sam-

hällsansvar. Företag med tillverkning i Sverige är 

prioriterade som leverantörer pga arbetsmiljö- och 

miljölagar samt för att undvika onödiga transpor-

ter. Leverantörer till Ventus Norden ska ha egna 

riktlinjer och tillverka sina produkter på ett miljö-

mässigt och etiskt säkerställt sätt.


