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Inledning 
V ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att 

ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan och med 

koppling till Sveriges nationella miljömål. 

 

Miljöorganisation 
 

Våra miljöfrågor drivs av en miljöansvarig. Genom den 

miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten 

och med våra underentreprenörer och leverantörer. Vårt miljöarbete 

omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i 

företaget. På sikt verkar vi för en standardisering av vårt 

kvalitetsarbete till den internationella standarden ISO 14001. Genom 

kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och 

leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela 

företaget. 

 

Mål 
 

Våra mål är: 

• Att följa gällande lagstiftning och andra krav och vi försöker bidra 

till Sveriges nationella miljömål. 

• Att minska företagets energiförbrukning samt att följa upp 

företagets faktiska miljöpåverkan såsom energiförbrukning och 

utsläpp. 

• Att fortlöpande öka kunskapen och höja medvetandet kring 

miljöfrågor hos våra medarbetare. 

• Att ställa miljökrav på samarbetspartners och leverantörer. 

• Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer 

miljövänliga alternativ om det går. 

• Att använda miljövänliga produkter i vårt arbete. 

• Att se miljöförbättrande åtgärder som investeringar 
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• Att förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att alltid 

beakta miljöpåverkan av det vi gör i vårt arbete. 

• Att ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser 

inom företaget. 

• Att återvinna och sopsortera avfall inom verksamheten samt att tar 

hand om allt miljöfarligt avfall på ett korrekt sätt. 

• Att välja miljöanpassade bilar och maskiner och försöka minska på 

antalet resor i den mån det är möjligt. 

 

Utifrån våra mål har vi upprättat en handlingsplan med tidsangivelse 

för uppföljning och en närmare beskrivning hur vi gör detta. Vi gör 

sedan en sammanställning som står till grund för våra nya miljömål.  

 

Detta miljöpolicy är antagen 

2019-07-15 

 

_________________________ ______________________ 
Robert Johansson VD   Andreas Johansson Chef 

_________________________ 
Tobias Johansson Chef 
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