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Miljöplan.                                          
Miljöpolicy 

Vårt Mål är att minska den miljöpåverkan som uppstår till följd av verksamheten. Detta uppnår vi genom att, 

• Uppfylla den gällande miljölagstiftningen. 
• Våra produkter är registrerade i Byggvarubedömningen.  
• Ett miljöarbete med pågående förbättringar. 
• Förebygga föroreningar av miljö samt lämplig nödlägesberedskap vid miljöolycka. 
• Använda energieffektiva Produktionsmaskiner, Lokaler samt Fordon.  
• Råmaterial ska utnyttjas väl samt återvinning av restprodukter. 
• Så långt det är möjligt använda certifierat material (FSC/PEFC).   
• Utbilda våra anställda i miljöarbetet och säker arbetsmiljö. 
• Ett aktivt samarbete med kunder och leverantörer i miljöarbetet. 

Checklista för Miljökrav. 

För order finns normalt inte avvikelser på miljö då vi normalt levererar liknande produkter och 
har möjlighet att styra vår tillverkning. 

Miljökrav. 

• Miljöledning, krav på redovisning?                                                                   Ja  /  Nej 
• Omfattas leveransen av kemikalier?                                                                Ja  /  Nej 
• Omfattas leveransen av trä?                                                                              Ja  /  Nej 
• Omfattas leveransen av sten/betong.                                                   Ja  /  Nej 
• Finns risker i utförandet som kan orsaka miljöskador?                                Ja  /  Nej 
• Finns risk för uppkomst av farligt avfall?                                                         Ja  /  Nej 
• Medges och / eller hanteras maskiner och fordon på arbetsplatsen?       Ja  /  Nej 
• Sker det transporter till och från arbetsplatsen?                                           Ja  /  Nej 
• Ställs det särskilda miljökrav utöver detta?                                                    Ja  /  Nej 

Rutiner för Miljöolycka. (På montageplats gäller kundens arbetsplatsrutiner före denna) 

Hantering vid miljöolycka. 

• Se till att miljöfarliga vätskor inte når vatten-avloppsvatten nätet (valla in eller plombera brunnar). 
• Sug upp miljöfarlig vätska med absorberingsmedel eller sand. 
• Absorbentsand är nu miljöfarligt avfall – ta hjälp av avfallsentreprenör för borttransport. 
• Kontakta platsledning. Fotografera och dokumentera olycksplatsen. 
• Vid större miljöolycka Ring 112, ange att det rör sig om en miljöolycka. 
• Använd egen skyddsutrustning så gott det går för att reducera läckage, rökutveckling mm, använd 

personlig skyddsutrustning. 
• Kontakta platsledning. Vid behov kontakta arbetsmiljöverket. 


