MILJÖ

MILJÖPOLICY
Vi skall i vår verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så
långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom
ett ständigt förbättringsarbete. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.
Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna
miljömedvetenhet.
Vi skall eftersträva att följa utvecklingen inom materialteknik för att kunna välja
optimala lösningar för materialval- och produktionsmetoder i aviskt att uppnå utlovad
kvalitet med minsta möjliga miljöbelastning.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

UPPFÖLJNING AV MILJÖPOLICY
Uppföljning av miljöpolicy och återkoppling till medarbetarna innebär ett praktiskt och
effektivt miljöarbete.
Miljöpolicyn förändras över tiden utifrån verksamhetens miljöaspekter. Ny teknik och
uppdrag eller nya lagar kan även det ställa krav på ny miljöpolicy.

MILJÖPOLICY - ETT UTVECKLINGSINSTRUMENT
Miljöarbete enligt ISO 14001:2004 innebär ett åtagande om ett miljöarbete som är
relevant för den egna verksamheten. Miljöpolicyn visar inriktningen av det egna
miljöarbetet och innebär ett åtagande utifrån de miljöaspekter som den egna
verksamheten genererar.
Enligt ISO 14001:2004 inbegriper miljöarbetet inte bara miljöaspekter knutna till eget
arbete i produktion och kontor utan även de miljöaspekter som finns knutna till
produkter och tjänster. Miljöaspekterna är ofta knutna till val av teknik och material i
produkter och utförande eller transporter. Gränser för det egna miljöarbetet kan vara
hur vi ställer krav på leverantörer och samarbetspartner eller transporter knutna till
inköp av material och ingående komponenter.
Miljöpolicyn skall ha sin bas i företagets miljöaspekter och blicka framåt för att genom
ständiga förbättringar åstadkomma en miljösäkrad verksamhet. Det innebär att
miljöpolicyn skall innebära åtagande om att uppfylla lagar och förordningar samt att
utveckla det egna miljöarbetet genom ständiga förbättringar.
Miljöpolicyn framtas och fastställs av företagsledningen. Det innebär att standarden
vill försäkra sig om att det är företagsledningen som klargör inriktningen av företagets
miljöarbete och tydliggör det för sina medarbetare.
Miljöpolicyn fastställs och kommuniceras ut till företagets medarbetare så att den är
känd av alla. Det ställer krav på att miljöpolicyn är skriven så att den kan utgöra en
vägledning för verksamheten.
Ett miljöarbete enligt ISO 14001:2004 innebär att man skall medverka i ett aktivt
arbete för att förebygga förorening samt medverka i ett kretsloppssamhälle och
begränsa användningen av icke förnyelsebara naturtillgångar.
Miljöpolicyn skall vara relevant för det egna företaget och dess verksamhet.
Medarbetarna skall genom miljöpolicyn känna att det finns ett åtagande och känna
ansvar för att utveckla den egna kunskapen inom miljöområdet för att aktivt kunna
medverka i miljöarbetet.
Miljöpolicyn är ett utvecklingsinstrument för företaget där man uttalar sin vilja och
förmåga att medverka i miljöarbetet för att skapa en bra livsmiljö för nästa
generation.

