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ABAS MILJØSERVICE - VI ER TIL FOR DIG 

ABAS Miljøservice 

- din partner på miljøområdet 
 
 

ABAS Miljøservice er din partner når det kommer til miljørigtige løsninger i din virksomhed. Vi er et non-profit-selskab, der er 

skabt af autobranchen og vi har til formål at sikre dine og miljøets interesser bedst muligt. Det er derfor, vi kan kalde os ’din 

partner’. Vi er nemlig ejet af kunderne og vi stræber efter at blive den foretrukne udbyder af miljørelaterede ydelser i auto-

branchen. Det er vores vision. 

 

I ABAS Miljøservice hjælper vi med alle de miljørelaterede udfordringer, der opstår i din virksomhed 

Det kan være svært at overskue, hvordan man bedst muligt værner om miljøet, når man skal bortskaffe affald fra sin produkti-

on. Vi ved godt, at vores kunder helst vil koncentrere sig om deres forretning, hvorfor kunder hos ABAS Miljøservice trygt 

overlader bortskaffelsen af affald til os. Vi rådgiver om og bortskaffer dit affald og vi har containerløsninger skræddersyet til 

netop dine behov, så du hverken har mere eller mindre end du har brug for.  

Mest muligt af affaldet genanvendes - faktisk ca. 85 % af al affald - og vi skiller os af med det på en sikker måde, så alle krav fra 

myndighederne er opfyldte. Det garanterer vi vores kunder – og det har vi gjort siden 1989. 

 

ABAS Miljøservices IT-værktøj E Miljø sikrer dig overblik over dine miljøbelastninger og din indsats for arbejdsmiljøet i din virk-

somhed. E Miljø hjælper dig med at reducere omkostningerne på dit forbrug og holde styr på dokumenterne. Derudover kan 

systemet anvendes som ramme for at opbygge et certificerbart miljøledelsessystem. 

 

ABAS Miljøservice tilbyder en forsikring, så du kan modtage hjælp så snart du får brug for det. ABAS Miljøservice er din repræ-

sentant, hvis du i forbindelse med et kommunalt tilsyn eller et besøg fra arbejdstilsynet ønsker bistand til at tolke deres krav 

eller til at forstå dialogen med myndighederne. Derudover er ABAS Miljøservice certificeret arbejdsmiljørådgiver og kan hjælpe 

dig med påbud fra arbejdstilsynet.  

Indeholdt i forsikringen er også et videncenter, hvor du kan få rådgivning om eksternt miljø (fx støj, ventilation og forurenings-

sager) samt om internt miljø (fx løft, værnemidler og håndtering af kemiprodukter) ligesom du holdes opdateret på miljø- og 

arbejdsmiljøområdet og kan få rådgivning om affaldssortering. 

 

 

Du er altid velkommen til at ringe til vores kundeserviceafdeling og høre nærmere om vores forskellige tilbud. 

ABAS Miljøservice er medlemmernes selskab og det er vores mantra - fordi medbestemmelse tæller.  
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