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Miljöpolicy
Miljöledningssystem
Miljöpåverkan
Då BudXpress är ett företag i transportbranschen är vår främsta miljöpåverkan de
utsläpp som görs av de fordon som tillhör.
På kontoret som vi hyr av Ankarhagen påverkar vi miljön på andra genom att vi förbrukar papper och annan
kontorsmateriel. Vi har lampor tända men är endast lågenergilampor.
Vi har litet lager och har därmed en mycket låg miljöpåverkan.
Miljöpolicy
På BudXpress har vi en miljöpolicy som lyder:
Vi på BudXpress värnar om miljön genom att:
• vara personligt engagerade, och alltid miljömedvetna;
• alltid följa de lagar och förordningar som är tillämpbara på våra miljöaspekter
och vår verksamhet;
Miljömål
Syfte och mål med ett miljöledningssystem är att skapa ramar för att verksamheten ska kunna
bedrivas och förbättras med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär ständiga
förbättringar och motverkande av miljöbelastningar. Dessa ramar ska etableras med hänsyn
till lagar och förordningar samt myndighetskrav.
Handlingsplan
Vad ska vi / kan vi göra
För att minimera de utsläpp som görs av våra bilar byter vi ständigt ut gamla bilar mot nyare,
miljövänligare bilar för att ha en modern och miljövänlig fordonsflotta.
Alla personer i verksamheten ska värna om miljön och delta aktivt i miljöarbetet. Oavsett
yrkestitel och arbetsuppgifter ska anställda i BudXpress göra sitt yttersta för att minimera
miljöpåverkan. Då arbetsuppgifterna skiftar väsentligt mellan våra chaufförer och våra
kontorsarbetare påverkar vi naturligtvis miljön på olika sätt .
Förbättringsarbetet ska ske genom att våra chaufförer har kunskap hur de ska köra bilarna på
ett miljövänligt sätt. Det kan göras genom att växla upp snabbare för att minska varvtalen,
motorbromsa och hålla en så jämn fart som möjligt. För att minimera bilarnas utsläpp är det
även viktigt att de underhålls ordentligt. Underhåll görs regelbundet genom att kontrollera
lufttrycket i däcken, följa serviceintervallen samt att vi kontinuerligt byter oljor, filter och
tändstift.
En del i förbrukningsposten på kontoret är kopieringspapper. Vi har minskat vår
förbrukning genom att inte skriva ut e-post och scanna in dokument för att dela med sig
elektroniskt istället för att kopiera. Vi använder oss dessutom enbart av miljömärkt papper.
När vi för samtal med leverantörer tar vi alltid upp miljöfrågan. Miljövänliga produkter och
verksamhet är något som väger tungt när vi väljer våra leverantörer.
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Miljörevision
Utföres årligen i Februari.
Miljöredovisning
Lämnas i Februari.
Utvärdering
En utvärdering av miljöarbetet på BudXpress ska utföras årligen. Under
utvärderingen ställer vi oss följande frågor:
• Vad har fungerat bra?
• Vad har fungerat mindre bra?
• Har vi satt upp rimliga mål?
• Har vi brist på någon resurs, exempelvis pengar eller kunskap, försämrat eller
förhindrat någon åtgärd?
• Har vi fått några erfarenheter vi kan ta med oss till nästa år?
Under årets gång är det även viktigt att vi ställer oss frågan:
• Är vi på rätt väg?
Genom att ställa oss denna fråga kan vi tidigt upptäcka eventuella brister i vårt arbete för att
minska den negativa påverkan på miljön vi har.

