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Miljöpolicy 
 
Vi erbjuder helhetslösningar för Spillberedskap® och vätskehantering, men också kundanpassade lösningar för att 
hantera och lagra oljor, kemikalier och andra miljöfarliga ämnen på ett säkert sätt så inte människor, djur och natur 
kommer till skada. 

I sortimentet ingår även förbrukningsvaror såsom Ecoren® avfettningsmedel där även Svanenmärkta produkter 
ingår, torkprodukter och emballage.  
 
Ledningen ansvarar för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ger personalen möjlighet att 
efterleva den. Medarbetarna uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. De ska också ha som 
mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för att minska/förebygga negativ miljöpåverkan. Yttersta 
ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen. 

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att inom:  
 
Lagar 

• ha en god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till de lagar och andra krav som 
påverkar oss. 

• Det avfall som vi förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas. 

Kompetens 

• lära oss och våra kunder hur man väljer och använder våra produkter på mest miljövänliga sätt.  

• ha en god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till de lagar och andra krav som 
påverkar oss. 

 
Resursanvändning 

• ständigt se över och förbättra våra produktval och se över våra resursanvändningar som påverkar vår 
miljö. 

• kontinuerligt förbättra vår kunskap om miljöpåverkan. 
 
Miljöpåverkan 

• Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller 
den inre som den yttre miljön.  

• Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minska miljöpåverkan. 

• Digitala möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande. 

Intressentpåverkan 

• Vi vill jobba nära våra kunder och övriga intressenter för att tillsammans arbeta för vår bransch 
klimatpåverkan. 

 
Genomförande och uppföljning 

• förbättra oss genom våra uppsatta mål. 

• följa upp våra händelserapporter. 


