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För att miljöplanen ska uppfylla de specificerade kraven för de projekt vi genomför arbetar vi enligt 
följande:  

• Kontinuerlig utveckla och uppdatera miljöplanen. 
• Kontinuerligt identifiera miljöaspekter och miljörisker på byggarbetsplatsen. 
• I god tid identifiera alla miljölagar och andra krav i projektet. 
• Kontinuerligt säkerställa samstämmighet mellan olika aktörer. 

 
MILJÖPOLICY 
På vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för kommande generationers hälsa samt 
bevarande av jordens natur, livsmiljöer och dess tillgångar. 
 
Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår 
verksamhet. Genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön, både 
vad gäller verksamhet och produkter. Vi miljöanpassar vår verksamhet och produkter i enlighet med de 
lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att 
aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande. Vi ska verka för att minska negativ miljöpåverkan från 
transporter genom att underlätta samordning och effektivisering av transporter samt utrusta fordon för 
att motverka onödiga transporter. Vi ska verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda 
miljövänliga produkter samt att kartlägga och förminska vår kemikalieanvändning genom att: 
 

• Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv. 
• Systematiskt arbeta med återanvändning av materialspill till nya produkter. 
• Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet. 
• Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete bl.a som ett led i vår 

marknadsföring 
• Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår 

verksamhet. 
• Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att de 

ska möta våra miljömål. 
• Verka för begränsning eller uteslutande av produkter skadliga för människor och miljö. 
• Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall. 
• Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttag. 

 
Vi säkerställer slutligen att vi uppfyller kraven i följande internationella miljödeklarationer: 
 
- FSC Forest Management Certification  - Forest Stewardship Counsil 
- REACH (EC 1907/2006)  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
- The RoHS Directive 2 (EU 2011/65) and 3 (EU 2015/863) 
- SVHC (Substances of Very High Concern) 
- EU Conflict Minerals Regulation 
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