
 
 
 
 
 

 

Miljöpolicy 
Vår miljöpolicy innefattar de riktlinjer vi arbetar efter för en bättre miljö, och dessa genomsyrar hela 
vår verksamhet. Vi ska verka för att förebygga föroreningar och för att belastningen på natur och 
miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls. 

Miljöpolicyn utgår från följande grundtankar: 

• Vi ska med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan 
på miljön 

• Vårt miljöarbete ska vara aktivt under hela arbetsdagen och vi ska i all verksamhet hushålla 
med naturresurser och energi 

• Vi ska alltid följa, och helst överträffa, den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår 
verksamhet 

• Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer, och 
utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i 
miljöarbetet. 

• Vi ska prioritera leverantörer som har ett aktivt miljöarbete 
• Vi ska på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter 
• Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan 

 

Miljömål 
Vårt övergripande miljömål är att med ett aktivt miljöarbete minska vår påverkan på miljön, och 
därmed vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete. Vi bryter ner vårt miljömål i 
följande delmål: 

• Vi förmedlar ett naturligt miljötänk som rör hela arbetsdagen till alla medarbetare. 
• Vi prioriterar elektronisk utrustning som drar lite ström, och därmed ska snittåldern för 

datorer och skrivare vara högst tre år. 
• Vi håller nere elförbrukningen för belysning, och den belysning för kontor och lager som vi 

kan styra över ska drivas med lågenergilampor. 
• Vi använder inte mer energi än vi måste, och samtliga medarbetare ska stänga av sin 

datorskärm och bordslampa vid arbetsdagens slut. 
• Vi minimerar pappersförbrukningen genom att kommunicera mer digitalt. 
• Vi håller nere vårt avfall genom att källsortera det. Det gäller såväl det avfall som kommer 

från verksamheten på kontoret, som överblivet material från montage. 
• Vi minimerar resandet genom att i så hög utsträckning som möjligt använda oss av bilder och 

ritningar i stället för att besöka varje montageplats. 
• Vi prioriterar leverantörer som har ett aktivt miljöarbete när valet finns. 
• Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt produktsortiment och CE-märker våra produkter så 

långt det är möjligt. 


