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Svenco har för avsikt att kartlägga och minska hela Svencos verksamhets miljöpåverkan. Detta inkluderar
förutom bolagets egen verksamhet även produkter och underentreprenörer.
Detta kan, förutom att strikt arbeta efter tidigare framtagen miljöpolicy och miljöprogram,
ske genom att:
Sätta upp konkreta miljömål för förbättringar.
Införa ett miljöledningsprogram för att uppnå våra miljömål.
Kontrollera att miljöarbetet fungerar.
Kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet.
Införa styrande rutiner för miljöarbetet.
I största möjliga utsträckning följa standarden 14001:2004 för miljöledningssystem.

Miljöpolicy
Miljöpolicyn är Svencos redskap för att visa vad som är viktigt och policyn skall vara det högst styrande
dokumentet i miljöarbetet. Miljöpolicyn skall vara utsatt för regelbundna revideringar. Den bör återge hur
företaget skall följa lämplig lagstiftning och innefatta uppgifter om ständig förbättring.

Planering av verksamheten
Svenco skall planera verksamheten så att rutiner för miljöarbete blir tydliga. Miljömål skall identifieras och
program skall upprättas för hur dessa mål skall uppnås.

Drift av miljöprogrammet
I driften av miljöprogrammet skall klart och tydligt framgå organisation och ansvar. För att kunna driva
programmet på ett tillfredsställande sätt behövs en utbildad och miljömedveten organisation.
Verksamheten måste styras på ett miljöriktigt sätt och en nödlägesplan bör upprättas. Miljöpolicy och
miljöarbete skall kommuniceras både internt till medarbetare men även externt till kunder och övriga
berörda. Syftet med miljöprogrammet är att minimera verksamhetens globala miljöpåverkan.

Följa upp och kontrollera arbetet
För att miljöarbetet skall ge resultat måste rutiner för uppföljning och kontroll finnas. Beredskap för
förändringar i verksamheten och eventuell förändrad lagstiftning bör också arbetas fram och revideras
genom oberoende granskning regelbundet. Ansvarig personal skall även regelbundet vidareutbilda sig inom
området miljö. Var 6 månad görs en egenkontroll och samtliga avvikelser från plan skall rapporteras.

Åtgärder och förbättringar av arbetet
Ledningen skall regelbundet göra oberoende utvärderingar av miljöarbetet som slutligen skall resultera i
åtgärder. Detta är en förutsättning för att Svenco skall kunna leva upp till åtagande om ständig förbättring
och fortsätta med ett aktivt miljöarbete för framtiden. För att miljöarbetet aldrig skall avslutas krävs
ständiga förbättringar av både miljöpolicy, miljömål och miljöprogram. Detta ansvar ligger på ledningen.
Den oberoende utvärdering av miljöarbetet skall ske minst en gång per kalenderår. I händelse av
oförutsedd miljöpåverkan skall en därför speciell åtgärdsplan finnas dokumenterad. Denna plan skall
revideras och granskas årligen.
Framtaget i april 2008 och reviderad i oktober 2012, november 2015 samt maj 2018 med ISO 14001:2004
som verktyg

Arlandastad i maj 2018
Svenco Papperssäckar AB
Christer Hansson
verkst direktör

