MILJÖPOLICY
BAKGRUND

Att uppnåt balans mellan miljö, samhälle och ekonomi är väsentligt för att nutida behov ska kunna
uppfyllas utan att kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov påverkas i negativ
riktning. Hållbar utveckling är ett mål som uppnås genom att skapa balans melland såvål miljö,
samhälle och ekonomi.
Som organisation vill vi systematiskt arbeta med miljöledning genom att införa ett
miljöledningssystem som är anpassat efter den verksamhet vi har och det vi utifrån detta kan
påverka där livscykel begreppet är framträdande.
Miljöledningssystemet integreras i vårt verksamhetssystem och integrerar på så sätt till våra övriga
processer kring kvalitet och arbetsmiljö.

ÅTAGANDE

Genom denna miljöpolicy har vi utifrån kraven i ISO 14001:2015 ett åtagande att skydda miljön,
inklusive förebyggande av förororening utifrån verksamhetens förutsättningar. VI åtar oss också
att följa bindande krav och att ständigt föbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre
miljöprestanda.

MÅL OCH SYFTE

Vi vill genom klimatvänliga och socialt ansvarstagande val verka för ett hållbart samhälle där
livscykel begreppet är grunden. Våra värdeord personlig, engagerad och professionell ska
genomsyra hela vår verksamhet
Detta når vi genom att;
•

•

•

•
•

•

•

Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid beslut utifrån
inköp, utsläpp, avfall och leverans, så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället
Vårt miljötänkande föregår med gott exempel internt och mot våra kunder och
leverantörer där målet är att i görligaste mån påverka våra större kunder och leverantörer.
Personalen ska ha kunna ha en förståelse för vad vi i vår verksamhet kan göra för en positiv
miljöpåverkan. Detta gör vi genom att aktivt lyfta frågorna på våra olika verksamhetsmöten
men också genom att tillhandahålla miljövänliga alternativ så långt det är möjligt,
Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin
Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både
när det gäller den inre som den yttre miljön
Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera
klimatpåverkan
Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande

Mål kring miljön sätt årligen, följs upp, utvärderas och utgör underlag för förbättringsarbetet.
_______________________________________________________________________________________
Dok 2.7-02
Utfärdad av: Petra Lindh Sandung
Datum: 2019-04-10

ANSVAR

MILJÖPOLICY

Ytterst ansvarig för miljöledningssystemet är VD. VD utser miljöansvarig. Respektive platschef ska i
samråd med miljöansvarig, ansvara för att medarbetarna är informerade, har tillräcklig
kunskap/utbildning om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska
också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete.
Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet och förslag till
utveckling kan lämnas personligt eller via förbättringslåda som finns på varje arbetsplats.
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