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MILJÖ- & ENERGIPOLICY   
 

Med miljö menas omgivningen där organisationen verkar: luft, vatten, mark, 
naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa. Verksamheten ska 
präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, vilket ses som en 
ständigt pågående förbättringsprocess. Lagar och regler samt andra bindande krav 
ska följas.  
 
Ansvarsområden 
Ledningen ansvarar för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och 
ger medarbetarna möjlighet att efterleva den. Vi ska gemensamt ha som mål att 
känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Vi ska bedriva ett långsiktigt 
internt miljö- och energiarbete i enlighet med ISO 14001, som leder till ständiga 
förbättringar. 

 
Löpande miljöarbete  

• Alla medarbetare ska få nödvändig kunskap och medvetenhet om miljö- och 
energieffektivisering. Kunskapsutvecklingen ska främjas inom hela 
verksamheten. 

• Vi ska årligen fastställa miljö- och energimål som ska följas upp en gång per 
år. 

• Vi ska ge våra medarbetare de resurser och kunskaper som krävs för att följa 
rutiner och för att nå uppsatta mål.  

• Gällande lagstiftning inom miljö- och energiområdet ska denna betraktas som 
ett minimikrav. 

• Våra tillverkningsprocesser ska utvecklas så att de är så miljö- och 
energieffektiva som möjligt.  

• Resultat från forskning och utveckling som rör våran bransch bör beaktas i 
vårt eget arbete med att miljö- och energieffektivisera vår verksamhet där 
det så är möjligt. 

• Vid val av leverantörer och entreprenörer samt vid inköp ska miljö- och 
energiaspekterna beaktas.  

• Vi ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljö och 
energifrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.  
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Frekvens 
Minst en gång per år revideras dokumenten och vi genomför en miljörond för att 
identifiera möjligheter till förbättringar.  

 
Resursanvändning 

• Våra tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en så 
resurssnål produktframställning som möjligt.  

• Alla led i råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras 
på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 

• Avfall skall sorteras och återvinnas i största möjliga mån.  

• Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån 
utbytesprincipen som handlar om att byta ut farliga kemikalier mot likvärdiga 
som är mindre farliga. Vi strävar även efter att ha så få kemikalier som 
möjligt. 

 
Klimatpåverkan 

• Lokalerna ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både 
när det gäller den inre såväl som den yttre miljön. 

• Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för 
att minimera klimatpåverkan.  

• Företaget strävar mot att ha en modern och energisnål teknikpark i dess 
möjliga mån. 

• Inköp av el ska ske i förnyelsebar form. 
 

 

 


