
MILJÖPOLICY 

 

 

Vi människor är helt beroende av naturen. Svenco har alltid strävat efter att producera och 

marknadsföra produkter som i största möjliga mån är anpassade till naturen och har en sådan liten 

negativ påverkan som möjligt. Våra produkter ska istället tillföra något positivt för miljön när de 

används. Svenco kommer även framtidsmässigt att bedriva ett aktivt miljöarbete för att säkra 

framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vårt, våra leverantörers och våra 

kunders engagemang i miljön är grunden för ett framgångsrikt miljöarbete. 

Denna policy riktar sig till företagets ledning och medarbetare och syftet är att beskriva företagets 

miljöarbete.  

Principer och krav 

En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att när utrustning måste bytas ut att den då byts 

mot bättre, mer miljöanpassade alternativ. Försiktighetsprincipen ska styra val om verksamheten 

innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Svenco ska följa de lagar, föreskrifter och 

andra krav som är tillämpliga.  

De eventuella föroreningar som verksamheten förorsakar, ska ständigt reduceras och nya 

föroreningar ska förebyggas. Då verksamheten konverterar miljövänligt papper bör föroreningar inte 

bli aktuella.  

Miljömål 

Miljömål sätts var tredje år och beslutas efter informationen från miljöutredningen. Mätning och 

redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.  

Löpande miljöarbete 

Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera 

genom jämförelse med tidigare miljöutredningar. Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och 

hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället. 

Tydliga regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så 

miljövänliga beslut som möjligt.  

Svenco ska verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och 

leverantörer där målet är att så många som möjligt av företagets leverantörer har ett aktivt 

miljöarbete. Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.  

Vi köper endast råvara av betrodda leverantörer, och genom detta ser till att råvaran inte 

härstammar från kontroversiella källor. Svenco följer de riktlinjer gällande spårbarhet enligt PEFC™.  

Miljöarbetet är en pågående process, en miljöutredning genomförs var tredje år i samband med att 

nya miljömål ska sättas vilket ligger som underlag för en handlingsplan. Uppföljning av miljöarbetet 

görs årligen.  
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