Miljöpolicy Småfrakt i Enköping AB
Övergripande målsättning
Målsättningen med miljöarbetet är att medverka till miljöanpassade resor med minsta möjliga
miljöpåverkan. Vi ska vara ledande på miljöområdet inom vårt lokala upptagningsområde och alltid
kunna erbjuda kunden det minst miljöbelastande lösningen för dennes behov. Vi ska ha dom
säkraste produkterna med minsta möjliga miljöpåverkan och vi ska målinriktat verka för en
långsiktigt hållbar utveckling.
Denna målsättning når vi genom att...
...hålla vår miljöpolicy väl inarbetad hos våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.
...alltid följa tillämplig miljölagstiftning.
...ställa relevanta miljökrav på leverantörer och entreprenörer.
...eftersträva att alltid använda de mest miljöanpassade alternativen.
...följa den tekniska utvecklingen och moderniserar arbetsmetoderna där så är möjligt.
...arbeta med ständig förbättring.
I praktiken:
• Småfrakt skall, i möjligaste mån, använda de i miljöhänseende modernast tänkbara fordonen.
Samtliga fordon skall klara av de miljökrav som ställs för att få trafikera Sveriges storstäders
miljözoner. Dieselfordon skall köras på för miljön bästa dieselsort, s.k. miljödiesel.
• Småfrakt skall vid utbyte av fordon ta mycket stor hänsyn till miljöaspekterna och låta fordon
som kan påvisa mindre miljöpåverkan ha företräde om de i övrigt uppfyller ställda krav för
verksamheten
• Småfrakt skall vid användande av allt material som åtgår i verksamheten använda de för miljön
bästa, om materialet i övrigt är jämförbart.
• Småfrakt skall vid service, oljebyten och reparationer anlita verkstäder som är auktoriserade
märkesverkstäder och som uppfyller alla för deras verksamhet tillämpliga miljöregler. Ingen
egen verksamhet inom detta område skall ske av Småfrakt eller dess personal, annat än normalt
dagligt underhåll. Ingen hantering av oljeavfall eller annan hantering av för miljön skadliga
restprodukter skall förekomma vid företagets lokaler.
• Småfrakt skall vid all rengöring av fordon använda det för miljön bästa möjliga fungerande
tvättmedlet
• Småfrakts personal skall vid allt arbete tänka på att beakta miljöaspekten av det arbete de utför,
detta gäller såväl vid hantering av s.k. farligt gods som vid annat arbete. Information och i
förekommande fall utbildning skall ske kontinuerligt.
• Småfrakts personal skall även genomgå Yrkeskompetensutbildning minst var 5:e år vars innehåll
skall beröra relevanta uppdateringar inom miljöområdet såväl körtekniskt som fordonsspecifikt.
• Småfrakt skall kontinuerligt revidera denna miljöpolicy och vid behov komplettera den.

• Småfrakt skall ha som rutin att kontinuerligt, minst en gång per år, se över att de lagar och
föreskrifter som berör företagets verksamhet efterlevs, såväl på miljö som alla övriga områden.
• Småfrakt skall ha som rutin att kontinuerligt, minst en gång per år, se över att de villkor som
finns i de olika avtal företaget tecknat, vad gäller miljökrav och övriga krav efterlevs, och vid
eventuella avvikelser omgående se till att åtgärda dessa.
• Småfrakt skall ha som rutin att miljöansvarig inom företaget över tid alltid är den som innehar
trafiktillståndet. Miljöansvaret för den dagliga verksamheten åligger den för dagen högst
ansvarige trafikledaren.
• Småfrakt skall ha ett system för att vid förfrågan från kund kunna redovisa den miljöpåverkan
företagets genomförande av efterfrågade uppdrag har.
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