
 

Miljöpolicy NSA Logistic AB 

 

NSA Logistic AB är ett åkeri som utför vägtransporter vid tre olika enheter, NSA Logistic AB i 
Umeå, NSA Logistic AB i Lycksele samt Cykelbudet i Umeå. Förutom Cykelbudet bedriver vi 
främst transporter med lastbilar och är väl medvetna om den miljöpåverkan som dessa 
transporter förorsakar men för att minimera denna påverkan är vår målsättning:   

 

• I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med 
minsta möjliga miljöpåverkan så långt det är ekonomiskt försvarbart och praktiskt 
genomförbart.  

• Vi följer den miljölagstiftning, miljöföreskrifter, förordningar samt andra regler och krav 
som berör vår verksamhet 

• För att klara dagens och framtidens krav på miljögodkända fordon har NSA Logistic AB 
lagt stor vikt vid att hålla en låg medelålder i sin vagnpark och vid nyanskaffning skall 
alltid fossildrivna fordon hålla högsta miljöklassning samt ha en låg energiförbrukning.  

• Vi arbetar systematiskt med sänka vår bränsleförbrukning genom att månadsvis följa 
upp fordonens förbrukning och delge resultatet för medarbetarna så att de ytterligare 
kan förbättra sitt körbeteende. Medarbetarna utbildas regelbundet i sparsam körning. 

• Vi använder oss av auktoriserade verkstäder för underhåll, reparationer samt inköp av 
förbrukningsmateriel och däck för att säkerställa miljömedvetna val av produkter och 
återvinning.   

• Vi tankar fordonen med drivmedel som innehåller så hög förnybar råvara och så lågt 
koldioxidutsläpp som möjligt och eftersträvar där det finns att tillgå 100% förnybart 
drivmedel (i dagsläget HVO100) 

• Vi följer aktivt och med intresse utvecklingen för alternativa bränslen och skall vara 
öppna för ha något av dessa som alternativ vid nyanskaffning av fordon. 

• Vi har inte själva någon nämnvärd mängd restprodukter men vid de fall vi har det så tar 
vi hand om dess på ett miljögodkänt sätt för att förebygga föroreningar. 

 

 

Ledningsgruppen utvärderar miljöpolicyn årligen och uppdaterar den vid behov. 


