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Kvalitet 
Våre produkter og tjenester skal bidra til å redde liv og verdier. 

NOHA sine verdier er Handlekraftig, Åpen, Pålitelig og Engasjert. Disse 

verdiene, sammen med vårt samfunnsansvar, skal gjenspeiles i 

selskapets virksomhet. Vi skal være best på å hjelpe våre kunder de 15 

første kritiske minuttene etter en uforutsett hendelse, frem til profesjonell 

hjelp kommer. Totalkvaliteten og dermed opplevelsen av våre produkt og 

tjenester, er kritisk for våre kunder og forretningsforbindelser. 

Vi skal tilstrebe en jevnt høy målbar kvalitet og dette skal være en 

naturlig del av de organisatoriske og økonomiske mål bedriften lever 

etter. 

Vi skal tilfredsstille interne/eksterne og myndighetenes krav. Alle våre 

ansatte forplikter seg til å oppfylle de krav som ISO9001 stiller, og de er 

ansvarlige for å realisere og ha kontinuerlig søkelys på forbedring. 

Kvaliteten på levering av varer og tjenester skal gi kunder og 

forretningsforbindelser internt og eksternt, en positiv opplevelse. 

 

 HMS 
 
NOHA har som mål å være blant de ledende i bransjen innen helse, 
miljø og sikkerhet. Utgangspunktet for alle våre aktiviteter er at ingen 
skal skade seg eller bli syke av å jobbe i NOHA. I arbeidet skal det stilles 
høye etiske krav og vises åpenhet og etterrettelighet. NOHA sine 
leverandører, herunder eventuelle underleverandører skal minst følge 
anerkjente bransjestandarder og lovverk for å sikre egne ansatte og 
andre som er tilknyttet arbeidsplassen sunne og trygge arbeidsforhold. 
Leverandører skal gjøre sitt ytterste for å kontrollere fare og ta 
nødvendige forhåndsregler for å forebygge ulykker og yrkessykdommer. 
Arbeidstakerne skal kunne kommunisere med hverandre, og alle aktører 
skal sørge for at dette kravet er oppfylt for de arbeidstakerne som stilles 
til disposisjon. Myndighetenes krav dokumentert i lover og forskrifter er 
et minimum i vårt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 
Vi har en nullskadevisjon og skal tilrettelegge for et godt og sikkert 
arbeidsmiljø for ansatte. 
 
Vi skal vurdere kriterier ved helse, miljø og sikkerhet ved valg av 
leverandører og oppmuntre til å redusere miljøbelastningen gjennom 
åpen dialog med våre kunder, leverandører og andre 
samarbeidspartnere. 
Våre hovedprinsipper for helse, miljø og sikkerhet omfatter hele vår 
virksomhet. 
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Miljø og bærekraft 
 
NOHA jobber kontinuerlig for en bærekraftig praksis som respekterer 
mennesker, samfunn og miljø. NOHA skal ikke bidra til 
menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser, korrupsjon eller at 
lokalsamfunn påvirkes negativt. Vi godtar ingen form for trakassering 
eller diskriminering av ansatte i selskapet, enten det gjelder etnisk 
opprinnelse, språk, kjønn, legning eller andre forhold. Der våre aktiviteter 
forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn 
eller miljø skal vi arbeide mot bedring om nødvendig stanse denne 
aktiviteten.   
 
NOHA skal utvikle, produsere og markedsføre produkter som er 
energieffektive og miljøtilpassede slik at de kan gjenbrukes og 
deponeres på en sikker måte. 
NOHA skal prioritere løsninger og material som i minst mulig grad 
belaster miljøet. 
 
NOHA skal følge OECDs retningslinjer og bidra til å: 
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