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VERDIER
Våre verdier «Bryr oss, tar ansvar, er modige og jobber
sammen» beskriver vår bedriftskultur og omtanke for
omgivelser og medmennesker.

STRATEGI
Vår strategi bygger på fire pilarer:
MENNESKE – BÆREKRAFT – VEKST – LØNNSOMHET.
Vår prioritering er HMS, kvalitet og produktivitet.
• For strategiområdet BÆREKRAFT, er vår
«Miljø- og bærekraftpolicy» selskapets
styringsdokument
• For strategiområdet MENNESKE, er vår
«HMS-policy» selskapets styringsdokument

MÅL
Bergene Holm AS er en del av løsningen for samfunnets
felles utfordringer, og søker aktivt løsninger for reduksjon av utslipp og miljøbelastning.
• Selskapet jobber med kontinuerlig forbedring
gjennom vårt valgte miljøledelsessystem og er
sertifisert etter godkjent standard (Miljøfyrtårn).
• Vi utvikler, implementerer og rapporterer vårt
miljø- og bærekraftsarbeid basert på selskapets
utvalgte bærekraftsmål. Bedriften skal alltid arbeide
for å unngå forurensing av ytre miljø.
• Tre er det beste valget for dagens og fremtidens
byggerier, og vår VISJON er å være det beste valget
når det skal bygges med tre.
• Våre produkter produseres av miljøsertifisert
tømmer og innehar nødvendig miljødokumentasjon
(EPD og EcoProduct). Miljøhensyn er alltid være med i
utviklingsprosessen av nye produkter.

RÅSTOFF
Vårt råstoff er sagtømmer fra miljøsertifiserte skoger
(PEFC). Produkter er også sertifisert etter FSC-Controlled
Wood. Produksjonen innebærer tilvirking av råstoffet
gjennom saging, tørking, høvling og ytterligere videreforedling. Alt av bark, sagflis, kutterspon og andre
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biprodukter blir enten brukt i intern energiproduksjon
(bioenergi) eller selges til energiformål, eller til andre
industrielle formål.
• Dette innebærer at vi utnytter råstoffet /
tømmerstokken fullt ut uten å generere avfall.

ENERGI
Selskapet bruker bioenergi (gjenvinnbar og CO2-nøytral)
til sine største behov for energi på stasjonære anlegg,
dvs. trelasttørking og oppvarming av lokaler.
Forbrenningsrester behandles etter gjeldende offentlige
bestemmelser.

TRANSPORT
Selskapet jobber kontinuerlig med å optimere transport
gjennom samlasting og koordinering av vareflyt (tømmer
og ferdigforedlede varer) til og fra våre anlegg.
• Det er i tillegg selskapets strategi å ha produksjonsanleggene i nærhet av råstoffet (skogen) og samtidig
ha kortest mulig vei til markedet.

FILOSOFI
«BEDRE - HVER DAG»
Vi er nytenkende og innovative, og søker hele tiden
effektivisering og lønnsomhet i alle verdikjeder og
prosesser gjennom kontinuerlig forbedring.
• Vi er gode fordi vi kan og har lyst til å bli
bedre – hver dag.

