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Miljöpolicy
Ekoll AB ska verka för en bättre miljö i enlighet med Agenda 21 som formulerades vid FN:s
miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Detta sker genom att sträva efter att minimera
förbrukningen av energi och råvaror samt utsläpp av föroreningar. Miljöarbetet ska vara en
naturlig del av verksamheten och hela tiden förbättras genom att bl.a. ha en kontinuerlig
inhämtning av ny kunskap inom miljöområdet. Miljöarbetet ska ske genom identifiering och
kvantifiering av verksamhetens miljöpåverkan, upprättande av konkreta miljömål samt
fastställande av handlingsplaner med efterföljande uppföljning.









Vårt miljöarbete präglas av ständiga förbättringar där miljöhänsyn är en naturlig och väl
integrerad del i alla våra aktiviteter. Verksamhetens konsekvenser för miljön ska
uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ inverkan. Verksamhetens
resultat ska sträva mot att bidra till positiva miljöaspekter i samhället.
Lagstiftning och samhällets övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska
tillfredsställas.
Medarbetarna ska erbjudas en kunskapsbas som möjliggör att miljöaspekter beaktas i det
dagliga arbetet. Medarbetarnas aktiva engagemang i miljöarbetet ska uppmuntras.
Vid upphandling av varor och tjänster samt vid val av resandeform ska miljöpåverkan
beaktas med prioritet.
Vårt interna arbete präglas av miljöhänsyn där ersättning av miljöfarliga ämnen,
sparsamhet med resurser och kretsloppstänkande är kännetecken. Aktivt arbete ska
kontinuerligt leda till minskade koldioxidutsläpp.
Miljöarbetet ska finnas dokumenterat och vara tillgängligt för alla intressenter.

Redovisning av miljöpåverkan
Ekoll AB är ett litet konsultföretag där den största miljöpåverkan är transporter, vilka beroende
av frekvent fältarbete ofta sker med bil. Utöver detta är det energiförbrukning på kontor,
användandet av förbrukningsvaror (t.ex. pennor, papper och kuvert) och andra resurser såsom
datorer, fältutrustning och arbetskläder som bidrar till företagets miljöpåverkan.

Övergripande miljömål









Behandling av indirekta miljöaspekter ska integreras i vår verksamhet på ett sådant sätt att
de beslutsunderlag som vi levererar kan bidra till en minskning av miljöpåverkan.
Alla anställda ska uppnå en kunskapsnivå som möjliggör en förståelse för den
miljöpåverkan som var och ens vardagliga arbete har, och hur man kan verka för att
minska den.
Miljöbelastning från resor i tjänsten ska minskas kontinuerligt.
Förbrukning av energi och andra resurser ska kontinuerligt minskas i den interna
verksamheten.
Vi ska ha effektiva och väl utnyttjade system för källsortering och återvinning.
Miljöaspekter ska beaktas systematiskt vid all upphandling eller inköp.
Vi ska ha ett effektivt miljöledningssystem som ständigt förbättras.

Detaljerade miljömål









Miljöanpassade varor och tjänster ska väljas där det är möjligt (märkta med Bra Miljöval,
Svanen, Krav, FSC, EU-blomman, TCO eller Energy Star).
Fordon som används ska vara bränslesnåla, samt använda miljödiesel med partikelfilter,
etanol eller gas som drivmedel.
Eco Driving ska tillämpas.
Då det är möjligt sker resor med tåg eller buss.
Arbetskläder ska vara fria från miljöfarliga ämnen.
Uppvärmning av kontor sker med förnybar energi (luft- vattenpump eller från
elleverantör som uteslutande använder vind- och vattenkraft).
Dubbelsidig utskrift sker och återvunnet papper används.
Återanvändning, källsortering och återvinning av förbrukningsmaterial sker.

Miljökrav på underleverantörer






Underleverantörer ska ha en tydlig miljöpolicy och arbeta aktivt med att minimera sin
miljöpåverkan.
Den miljöpåverkan som underleverantören har i samband med uppdrag för Ekoll AB ska
utredas och eventuella åtgärder diskuteras och genomföras.
Vid val av underleverantör ska deras miljöarbete beaktas.

www.ekoll.net

