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MILJÖ- OCH KLIMATPOLICY 

 

Svanviks Transports övergripande miljömål är att nå en miljömässigt långsiktig och uthållig 

lönsamhet. Vi skall uppfylla lagar och övriga myndighetskrav inom miljöområdet, gärna med 

marginal.  Vi vill vara med och bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Vi är övertygade om och 

vill visa att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden. 

 

I vår verksamhet finns tre huvudsakliga områden inom vilka det finns en väsentlig miljöpåverkan. 

Störst miljöpåverkan har våra transporter, vår fordonsflotta och de resurser vi använder vid daglig 

verksamhet.  

 

Vår miljömålinriktning är att vi skall: 

 

• På marknaden betraktas som ett miljömedvetet transportföretag 

 

• Minska den miljöpåverkan verksamhetens transporter har 

 

• Minska miljöpåverkan genom hur vi hanterar vårat avfall 

 

• Minska miljöpåverkan i hur vi utför våra tjänster 

 

 

Vår verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår 

egen och därmed även våra kunders miljöpåverkan genom att: 

 

• Vi skall respektera och följa regler och lagar samt ha god framförhållning inför framtida 

lagändringar 

 

• Investera i fordon med bästa möjliga miljöklass. 

 

• När möjlighet finns köra våra fordon på HVO100 samt RME. 

 

• Utbilda samtliga chaufförer i ECO-driving/ utbilda personalen i sparsam körning 
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• Minska den miljöpåverkan från verksamhetens transporter genom att våra fordon har sänkt 

maxhastighet till 84km/h. Detta innebär att Svanviks Transport sänker sina bränslekostnader 

med upp mot åtta procent samtidigt som miljön skonas med mindre utsläpp 

 

• Minska miljöpåverkan genom användningen miljömärkta varor 

 

• Minska mängden avfall som behöver deponeras 

 

• Minska miljöpåverkan genom att lämna in returpapper och emballage till återvinning 

 

• Källsortera samtliga fraktioner inom verksamheten 

 

• Driva vår fastighet med miljömärkt el  

 

• Sträva efter att hushålla med energitillgångar 

 

• All personal skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och vara 

involverad i förbättringsarbetet 

 

• Vi skall göra miljöpolicyn känd för alla i företaget och göra den tillgänglig externt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


