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MILJÖPOLICY 

Syfte 
Lundins Transporter ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för 
ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att Lundins Transporter ska uppfattas som aktiv 
och trovärdig i sitt miljöarbete både: 

• internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten, All för-
brukningsmaterial, papper, plast mm ska källsorteras. Alla inköp ska beaktas i ett miljö-
perspektiv. Vid upphandlingar väljer vi den leverantör som har bäst miljöarbete i fall två 
offerter är likvärdiga i övrigt. 

• externt för en minskad miljöpåverkan. Lundins Transporter AB jobbar för att få högre 
effektivitet i våra transporter genom samlastning av uppdrag för att minska transport-
sträckor. Samordning och planering är ett honnörsord inom Lundins Transporter AB. 
Redan idag har Lundins Transporter AB en modern fordonspark, samtliga fordon är minst 
Euro 5 och 6 klassade och klarar miljözon i Stockholm. Alla bilar tankar miljödiesel och 
samtliga fordon är utrustade med katalysator och partikelfilter. Samtliga fordon klarar idag 
alla lagstadgade miljökrav. 

Mål 
Lundins Transporter ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten 
genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar. 

Medel – ett systematiskt arbete 
Ett systematiskt miljöarbete i Lundins Transporter innebär att: 

• Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i Lundins 
Transporters miljöarbete. 

• VD eller/och annan utsedd ansvarig formulerar årliga konkreta mål för Lundins Transpor-
ters miljöarbete. 

• Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete. 

• VD eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella målen 
efterlevs och successivt revideras. 

• Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och 
andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för 
arbetets utförande. 

• VD eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av Lundins 
Transporters miljöarbete utifrån utökade och nyformulerade mål. 

Utgångspunkter och principer 

• Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljö-
hänsyn. 

• Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre 
fungerande teknik/fordon mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning. 

• Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld 
produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder. 
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• Att alla arbetstagare med externa kontakter, samarbetspartner, leverantörer och kunder, 
åtar sig att samarbeta med dessa i syfte att också öka deras miljömedvetenhet och stödja 
dem i att minska sin miljöbelastning vid användningen av våra tjänster/produkter. 

Åtaganden och Insatser 
Lundins Transporters miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta 
insatser: Alla skall verka för ett hållbart arbete. 
Miljöhänsyn ska vara en naturlig del i affärsprocessen och samordnas i hela vår verksamhet. Vi 
ska ständigt förbättra oss så att vi minst uppfyller de krav som lagar, förordningar och myn-
digheter ställer på oss.  
Samtliga medarbetare inom Lundins Transporter AB ska få den information och utbildning som 
behövs för att förstå, ansvara och självständigt arbeta i enlighet med vår miljöpolicy. Detta 
innebär att framsyntheten inom Lundins Transporter AB ska präglas av intresse att ta till sig nya 
fakta och förslag om hur miljöaspekter påverkar oss och vår omgivning. 
 
  

 
   

Mål för miljöarbete perioden/verksamhetsåret 2019/20 
Varje mål för miljöarbetet bör utformas SMART, dvs. specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt 
och tidssatt. Det betyder konkreta och specifika formuleringar och mål som går att följa upp och 
utvärdera. Arbetet med målen sätts sedan upp i en separat miljöhandlingsplan. 
 
Mål för Lundins Transporters miljöarbete under perioden/verksamhetsåret 2018/19: 

• Samlastning/effektivisering, minskade utsläpp 

• Minskad sophantering 

• Minska energiförbrukningen 
 
 
 


