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 3. Miljö 

3.1 Miljöledningssystem 

Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild. 
 

 
 

Miljöutredningen identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår 
verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka.  
 
I miljöutredningen klargörs även tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt den 
kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav. Identifierade 
miljöaspekter värderas och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år 
som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. I det fall 
händelser inträffar som påverkar vårt miljöarbete sker uppdatering av 
miljöutredningen inför förnyad inriktning av vårt fortsatta miljöarbete. 

 
Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande 
miljöaspekterna. Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete. 
 
Övergripande miljömål fastställs inom ramen för miljöpolicyn.  
 
Detaljerade miljömål fastställs per verksamhetsår och avser såväl intern 
verksamhet som verksamhet gentemot kund.  
 
Miljömålen följs upp och utvärderas löpande av företagsledningen samt vid 
ledningens genomgång. Miljörutiner införs utifrån behov. 
 
Handlingsprogram för miljö utarbetas för att tydliggöra hur olika delar av 
verksamheten verkar för att uppnå satta miljömål. 
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3.2 Verksamhetens miljöpåverkan 

Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de 
miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har 
bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning och egen förmåga att påverka detta. 
Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör 
koncentrera det egna miljöarbetet på. 
 
Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy. 
 

3.3 Miljöpolicy 

 
 

Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår 
utveckling av verksamheten. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi 
ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat 
 

Vi ska…  
 

• integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten så att beslut i miljöfrågor sker på 
affärsmässig grund. 

  

• uppfylla den lagstiftning, lokala förordningar andra bindande krav som berör 
vår verksamhet.  

 

• ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår 
miljöpåverkan, skydda naturen och förebygga föroreningar. 

 

• kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och 
leverantörer.  

 

• ständigt förbättra vår miljömedvetenhet genom vårt val av samarbetsparters, 
både vid försäljning och inköp.  

 

• Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. 
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3.4 Miljömål 

3.4.1 Övergripande miljömål 

Vårt övergripande miljömål är att vidareutveckla den egna tillverkningstekniken och 
kemikaliehanteringen med beaktande av miljöaspekter och ett kretsloppsperspektiv. 

3.4.2 Detaljerade miljömål 

I syfte att följa Miljöbalkens intentioner och utveckla vårt miljöarbete har vi satt upp 
följande detaljerade miljömål: 
 
 
Miljömål  
 
Miljömål – Utbildning 
Under 2021 skall vi genomföra 1 st miljöutbildning för samtliga anställda. 
Utbildningen syftar till att höja den allmänna kompetensen och medvetenheten om 
vilka möjligheter jag som enskild individ har att påverka den totala miljöbelastningen.  
Både i arbetslivet och privat. 
 
Miljömål - Transporter 
Vi skall ha fokus på att noggrant ifrågasätta hur vi transporterar oss själva, men även 
påverka våra leverantörer så att minsta möjliga miljöpåverkan sker. Konkret skall vi 
ha som mål att minska den totala bränsleförbrukningen i förhållande till föregående 
år. 
 
 
 
Uppföljning  
Uppföljning av miljömål följs upp av VD och behandlas vid ledningens genomgång.  


