
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Miljö- och kvalitetspolicy   
  

Syfte  
  
Föreliggande policy är en del av företagets strävan att ständigt förbättra vår miljöbelastning samt 
ständigt förbättra kvaliteten i vårt arbete.   
  

Mål  
  
Som företag strävar vi efter att, utifrån kundens krav, organisationens resurser och förutsättningar 
samt så långt det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt, arbeta för att minska vår miljöbelastning 
och arbeta för ett hållbart transportsätt.   
  
Som företag ska vi tillgodose våra kunders behov och önskemål avseende kvalitet och 
leveranssäkerhet på levererade produkter och tjänster. Vår målsättning är att 
hjälpa våra uppdragsgivare och dess kunder genom högre service än vad uppdragsgivarna själva kan 
ge. Genom ett arbete med ständiga förbättringar, bibehållande av hög servicegrad och en god, 
långsiktig lönsamhet ämnar vi upprätthålla och förstärka respektive bolags goda anseende.   
  

Måluppfyllelse   
  
Miljö och kvalitet är varje medarbetares ansvar. Alla medarbetare skall agera på ett sådant sätt att 
vårt företag uppfattas som synonymt med ett hållbart och högkvalitativt arbete av såväl kunder som 
leverantörer.   
  

För att nå de krav vi som företag ställt på oss själva gällande ett hållbart företagande arbetar vi aktivt 
med att:   
  

• Följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.   
• Minska miljöpåverkan från våra fordon genom att fordonen ska vara miljöskonsamma och i 

tekniskt gott skick.   
• Hushålla med energi och råvaror samt undvika spill och föroreningar.   
• Väga in miljöaspekterna i val av våra leverantörer.  
• Ha hög fyllnadsgrad på fordonen för att effektivisera vår körning och på så sätt minska 

utsläpp.   
• Skydda miljö och förebygga föroreningar.   
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För att nå de krav vi som företag ställt på oss själva för att nå en högre kvalitet i vårt arbete arbetar vi 
aktivt med att:  
   

• Erbjuda en serviceinriktad personal med god kompetens.   
• Tillämpa bra arbetsrutiner och instruktioner.   
• Korrekta registreringar enligt uppdragsgivarens krav.   

 

 


