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5.2 MILJÖPOLICY

Vi verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör
utifrån dess miljöpåverkan.
Därför fokuserar vi på att
• utmana den egna verksamheten, kunder och leverantörer att
ständigt förbättra våra produkters och processers
miljöpåverkan.
• ha hög medvetenhet kring miljöfrågor hos alla våra
medarbetare, med stort fokus på avfallsminimering och
återanvändning.
• inom vårt verksamhetsområde hålla oss uppdaterade om nya
forskningsrön samt efterleva legala och andra för organisationen
bindande krav.
• upprätthålla vårt frivilliga miljötillstånd hos Länsstyrelsen.
• hushålla med och effektivisera vår energianvändning med ett
fokus även på att reducera behovet av fossila bränslen.
• löpande förbättra våra val av kemikalier samt förebygga
förorening i luft och vatten, vilket är extra viktigt med tanke på
vår närhet till sjön Åsunden och ån Ätran.

Ulricehamn 2022-05-05

Peter Sprigg, VD
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SYFTE
Rutinen syftar till att beskriva grunden för företagets ansvarstagande för den yttre
miljön.

OMFATTNING
Miljöpolicyn omfattar all verksamhet som företaget bedriver och ska också vara
styrande vid kontakter med kunder, leverantörer och övriga intressenter.

RUTIN
5.2.1 FÖRKLARING TILL MILJÖPOLICYN
Den yttre miljön är en fråga av avgörande betydelse för verksamheten. Hänsyn till
miljön ska därför genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut.
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamheten ska bedrivas så att föroreningar i miljön förebyggs.
Ständigt förbättra driften av verksamheten och dess miljöprestanda.
Särskilt fokus på en begränsning av kemikalieanvändningen.
Reducera uppkomna mängder avfall och prioritera återanvändning.
Reducera användningen av energi och uppnå lägsta möjliga energiförbrukning
och om möjligt använda förnybara energikällor.
Förhindra förorening i luft och vatten.
Mäta, följa upp och reducera utsläpp av växthusgaser enligt scope 1 och
scope 2 i det internationella GHG-protokollet.
Följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga bindande krav inom
miljöområdet.

Miljöfrågorna ska hanteras på ett systematiskt sätt där vi ska utbilda, öva och
motivera medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett för miljön ansvarsfullt
sätt.
Precomp ska utmana den egna verksamheten, kunder och leverantörer genom att
följa utvecklingen och när så bedöms lämpligt föreslå nya tillverkningsprocesser eller
andra förändringar, för att minimera våra produkters och processers miljöpåverkan i
ett samlat livcykelperspektiv.
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5.2.2 SPRIDNING AV MILJÖPOLICYN
Miljöpolicyn ska vara känd av samtliga anställda och tillgänglig för allmänheten.
Leverantörer och entreprenörer delges miljöpolicyn i samband med köp av tjänst

5.2.3 ÖVERSYN OCH EVENTUELL FÖRÄNDRING AV MILJÖPOLICYN
Vid ledningens genomgång ska behovet av att eventuellt revidera miljöpolicyn
beaktas. Härvid ska hänsyn tas till bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Förändrade processer, produkter och tjänster
Förändrat synsätt och nya kunskaper
Förändrad marknadssituation inklusive förändringar hos intressenter
Att policyn ska utgöra ett ramverk för aktuella miljömål
Uppfyllandet av legala och andra bindande krav
Åtagandet att förhindra förorening
Åtagandet att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre
miljöprestanda

ANSVAR
VD ansvarar för att rutinen efterlevs, inklusive att härför nödvändiga och tillräckliga
resurser är ställda till förfogande samt upprätthålls (ekonomi, personal, tid,
kompetens, utrustning).

