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1.1.1.3 Miljöpolicy 

 

Genom vårt samarbete med Einride så är alla våra fordon elektriska. Något som hjälper oss att nå 

vårt mål på 0 i utsläpp!  

De fördelar vår transport utgör är: 

• Transporter i nollutsläppzoner där dieselbilar inte tillåts.  

• Minskad användning av petroleumbaserade smörjmedel 

• Bättre arbetsmiljö för förare.  

• Minskade bullernivåer som helt utesluts i vissa fall.  

• Minskat behov av drivmedelstransporter till tankställen • Bidra i hög takt till omställningen mot 

fossilfria transporter 

Vi skall hålla ett krav på 0 i utsläpp i alla led. Vi ska bedriva företagets verksamhet så att negativ 
miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart i verksamheten bibehålls. 
 
Vi ska uppfylla eller överträffa lagkrav och andras krav som organisationen berörs av. Vi ska 
kontinuerligt informera och uppdatera kunskapen kring miljöfrågor hos våra anställda.  

Vi ska hela tiden tänka på att eftersträva en minimal miljöpåverkan för fordon, laddning, kemikalier. 

Ett gemensamt tänk i miljöfrågor skall ske med leverantörer, kunder och vara en viktig faktor vid 

upphandlingar.  

Vi skall upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar 
ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv. 

Alla anställda skall alltid arbeta utefter ett miljötänkande. Körningar skall planeras så de kan köras så 
effektivt som möjligt. 

Vi skall ha en sådan kunskap att vi hela tiden leder företaget i framkant inom miljöområdet för vår 
bransch. 

Kontinuerlig uppföljning 
Vi jobbar aktivt med uppföljning för att hålla våra miljömål. Det gör vi inom flera miljöaspekter. Våra 
betydande miljöaspekter är definierade enligt nedan: 
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• Följa gällande miljölagstiftning och för verksamheten gällande regler. 

• Arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet. 

• Tillsammans med våra leverantörer förebygga föroreningar genom val av material och 

bränsle. 

• Genom välplanerade transportlösningar arbeta för minskade utsläpp. 

• Kontinuerligt upprätta miljömål inom företagets miljöledningssystem som kommuniceras 

med berörda parter och följs upp. 

 

 

 

 

 

 


