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Miljö- och kvalitetspolicy 
För Götene Kyltransporter går miljö och kvalité hand i hand. Vår kvalité skall inte sjunka pga. vårt 
miljöengagemang. Tvärtom ser vi att en del av vår kvalité är just vårt miljötänk.  
Götene Kyltransporter har under många år profilerat sig som ett miljömedvetet åkeri. Miljöarbetet 
består i att minska vår påverkan på den gemensamma miljön på ett bra sätt. Detta åstadkommer vi 
genom att vara lyhörda på utveckling och nya innovationer som på ett positivt sätt kan påverka vår 
miljö, samtidigt som vi ser till att förfina redan existerande funktioner. 
Hänsyn till miljön skall tas i alla beslut och investeringar som genomförs. 
Exempel på vårt miljöarbete är: 

▪ Övergång från konventionell diesel till, garanterat palmoljefri, HVO-diesel. 
▪ Sedan 2017 är vi KRAV- samt EKO-certifierade. 
▪ Miljömärkt tvätthall med eget reningssystem. 
▪ LED-belysning i våra lager för minskad energiåtgång. 
▪ El från förnybara källor. Från 2018 egenproducerad el från solceller. 
▪ Nära samarbete med Volvo lastvagnar i deras gasbilsprogram. 
▪ Investeringar i ett flertal tunga fordon med LBG som drivmedel 
▪ Vi kör i max 82 km/h med våra lastbilar. 

 
Götene Kyltransporter kan leverera allt från enkla transporter till komplexa logistiklösningar med 
hämtning av gods, lager, plock samt leverans till slutkund. Vi strävar ständigt efter att tillgodose våra 
kunders behov på ett så bra sätt som bara går. Med personligt engagemang och medvetenhet kring 
vår miljöpåverkan vill vi tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för en hållbar 
samhällsutveckling. 
Vår initiativförmåga och vilja att överträffa våra kunders förväntningar är grundstenen i vårt arbete 
att alltid utvecklas åt rätt håll. Samtidigt måste vi hela tiden våga ifrågasätta vårt arbetssätt och 
rutiner för att nå nya nivåer.  
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