Miljöpolicy AdVendo Group AB
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån
dess miljöpåverkan.
Vi ska därför
öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter
och organisationer
Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det
vi gör
Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
Miljöorganisation
Vår miljöansvarig är, Alexander Ljungberg. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och
integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes 20110430,
omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå
en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår
verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standarden ISO 14001:2008. Vi kommer
under 2012/2013 att certifiera företaget enligt denna norm. Genom kontinuerliga personalmöten,
diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela
företaget.
Handlingsplan
Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:
•
Källsortering av avfall
Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning
•
Energisparåtgärder
Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för
att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och
leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta
är möjligt.
•
Miljöanpassade inköp
Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används
i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta
har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är
ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.
•
Miljökrav på våra produkter och tjänster
De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan
återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta
bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller
som innehåller miljöfarliga ämnen.
•
Miljökrav på våra leverantörer
Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta
miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.
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•

Användning av bästa möjliga bränsle och
Minskad bränsleförbrukning
Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver
bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska
bränsleförbrukningen.
Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs
regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges.
Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt
fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om
miljöförbättrande åtgärder.

•

AdVendo Group AB skall genom ständiga förbättringar i arbetssätt och rutiner verka för en bättre
miljö. All verksamhet skall med självklarhet planeras och genomföras med utgångspunkt från
miljöbalkens bokstav och anda. Genom miljömedvetna produktsatsningar och omsorgsfulla
leverantörsval ska vi medverka till minskad resursförbrukningen och ökad hänsyn till naturens
kretslopp.
Några återkommande exempel:
•
•
•
•
•

Val av speditör samt logistikfunktionen ska kontinuerligt ses över, vilket i förlängningen
innebär färre transporter och bättre transportsätt.
Vid uttag av nya tjänstebilar väljs alltid modeller som är vänliga mot miljön.
Förpackningar och emballage återanvänds i så stor utsträckning som möjligt.
El- och elektronikskrot delas upp och tas om hand enligt gällande bestämmelser.
Vid val av belysningsprodukter med inbyggda batterier sker en uttalad styrning mot NiMHbatterier istället för NiCD och blyceller.

Miljöpolicy
Eftersom företaget arbetar med produkter som är optimerade ur energisparsynpunkt är det
för oss en självklarhet att tänka och agera på ett sätt som är miljövänligt. Den senaste
revolutionerande utvecklingen LED har ytterligare befäst vår position som energisparare.
Följande aspekter behandlas i företagets miljöpolicy, miljöprogram samt i miljörevisionerna.
Gällande företagets försäljning av belysningsprodukter från koncernen.
Energihushållning, inkl. energisparande och val av energiform.
Råvaruhushållning, inkl. sparande, råvaruval och transporter samt vattenhushållning.
Avfallsminskning, återvinning och återanvändning.
Utvärdering, kontroll och minskning av buller samt luftföroreningar inom och utanför
anläggningen.
Förebyggande och begränsning av miljöolyckor.
Beredskapsplan för eventuell miljöolycka.
Information och utbildning av personal om miljöförhållandena.
Information till omvärlden om miljöförhållanden.
Gällande lagar och förordningar skall efterlevas
Följa gällande lagstiftning
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