MILJÖ- OCH RESEPOLICY

Vi ska systematiskt arbeta med effektivare användning av resurser och arbeta för en hållbar
utveckling längs hela värdekedjan, från våra leverantörer till slutprodukt hos våra kunder.
Vi ska tillämpa miljöprinciper, såsom ett åtagande att uppfylla de lagar, förordningar, föreskrifter
och andra krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter samt arbeta med ständiga
förbättringar för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
Medarbetare uppmuntras till att engagera sig i miljöfrågor som berör organisationen, projekt och
samhället i stort där vi åtar oss att öka medvetenheten om vår påverkan, rådande lagar och andra
krav. I våra uppdrag ska vi beakta miljöaspekter och landskapsbilden där vi ska nyttja och
utveckla ny teknik för att främja ett hållbart miljöåtagande. Alla medarbetare ska i uppdrag utföra
risk- och möjlighetsanalyser kopplat till miljö för att reducera miljöpåverkan.
Genom krav, urvalsprocess och uppföljning ska vi påverka hela värdekedjan från kund till
leverantör för att bidra till en hållbar planetär utveckling. Vi ska främja inköp av miljömärkta
råvaror och leverantörer som aktivt arbetar med att reducera miljöpåverkan.
Vi ska arbeta för att reducera miljöpåverkan vid resor och möten genom att utvärdera och nyttja
nya och alternativa lösningar, samt använda drivmedel med minsta möjliga miljöpåverkan. Alla
medarbetare ska ha kunskap om hur de kan bidra till säkrare och mer miljöanpassade möten
genom att känna till möjligheter och teknik för resefria möten samt aktuella kollektiva färdmedel.
Vid möten och resor ska följande beaktas:
• Möjlighet att genomföra ett resefritt möte ska övervägas, med avseende på dess syfte,
innan beslut fattas om en resa.
• Möten och resor ska planeras med så god framförhållning som möjligt för att skapa
förutsättningar för kollektiva resor samt samåkning.
• Vid bilresor, där kollektivtrafik och resefria möten uteslutits, ska företagets tjänstebil
användas före egen bil.

Söderhamn den 28 maj 2018

Tommy Norgren, VD
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