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Miljöledningssystem 

Inledning (NEDAN EXEMPEL) 

 

Ett bra miljöarbete är en viktig del av vårt företag och vi har 

stor insikt om den påverkan vår verksamhet har på miljön.  

Våra kunder har höga miljökrav på oss, både 

när det gäller miljögodkända produkter samt arbetssätt. 

Vi på STÄDBOLAGET AB har ett stort engagemang för att  

arbeta med metoder som är så skonsamma mot miljön som möjligt. 

 

Vi strävar efter att konstant utveckla oss och hålla oss  

uppdaterade inte bara på produktmarknaden utan även kontinuerligt 

se över våra arbetsmetoder för att kunna bidra till en bättre miljö 

för oss alla. 

Miljöutredning 

Hur är STÄDBOLAGETS verksamhet kopplad till miljön?  Nedan följer en utredning där vi 
belyser de områden där vi har möjlighet att  

påverka och förbättra. 

Kemikalier 

Av våra kemikalier är idag ca X % svanen märkta vilket  

betyder att endast ca 5% av våra städ kemikalier inte är miljömärkta. 

På golvvård sidan använder vi idag i den mån det finns miljömärkta eller  

andra miljögodkända produkter. 

Allt vårt tvättmedel är xx% svanen märkta produkter. 

Vi har inom företaget xx st tvättmaskiner där förbrukning av 

tvättmedel ligger på ca xx/ kilo per månad. 
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Transporter 

Idag har vi fem bilar för transport till våra arbetsområden, fem av dessa är xxxxdrivna. 
Körsträcka i genomsnitt är xxx mil/bil per månad. 

Den egna avfallsgenereringen 

Vi källsorterar och ser till att avfallsmängden hålls nere genom att välja varor utan onödigt 
emballage. 

Utbildning av personal 

Vi har idag en plan för miljöutbildning av personal samt introduktion av ”miljörutiner” för ny 
personal. 

 Lokaler, elförbrukning 

Vi har idag XXX kvm kontorsyta, samt personalyta XXX kvm. 

Vi förbrukar ca XXXX khw/År.’ 

Miljöpolicy 

Vad vill då vi uppnå med vårt miljöarbete? Ett tydligt dokument över hur 

Det dagliga arbetet ska skötas för att minimera miljöpåverkan på bästa sätt.  Vilka produkter 
köper vi in? Riktlinjer för källsorteringen. 

Vi skall ställa krav på våra underleverantörer att de produkter som vi använder skall vara 
svanen märkta eller på annat sätt, miljögodkända enl. EU ställda krav. 

Vi skall erbjuda alla vid nyanställning en utbildning/genomgång av vårat miljö arbete. 

Vi ska samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter för att hålla oss uppdaterade 
vad gäller nyheter som gagnar vårat miljöarbete 

Vi ska sträva efter att återvinna material i den mån de är möjligt. 

Miljömål 

Under år 2020 ska företaget minska sin tvättmedelsförbrukning till max x/kg/mån. 

Samtliga anställda ska under året ha genomgått en internutbildning i miljöhantering. 

Vi ska enbart arbeta med miljögodkända kemikalier, under 2019 Vilket innebär att vi till xx% 
ska arbeta med Svanen märkta eller andra miljögodkända produkter. 

Vi ska vid våra personalmöten ha en fast rutin där vi går igenom och följer upp att vårt 
miljöarbete efterlevs.  
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Vi ska få ned biltransporter till xx mil/månad/bil 

Vi ska sänka vår elförbrukning med xxx kwh/år 

Handlingsplan 

Hur uppnår vi miljöpolicyn och hur efterlevs målen? Vad gör vi för att följa upp våra 
förehavanden? 

- Genom ordentliga tvätt rutiner och korrekt dosering av tvättmedel ska målet om en 
minskad förbrukning av tvättmedel uppfyllas. Samt att vi ska tvätta endast när vi 
bedömer att vi fyllt trumman maximalt med tvätt. 

Vi ska använda mera Micro fiber i vårt arbete, för att få ned förbrukning av städ kem. 

Företaget ska senast 1 månad efter nyanställning informerat personal om företagets 
miljörutiner. 

-Vi skall ställa höga miljökrav på våra underleverantörer. 

Under det kommande året skall vi byta in en bil som är miljöklassad. 

Vi kommer att köpa in cyklar för de arbetsområden som är inom räckhåll för att cykla till.  

För att sänka el förbrukning ska vi minimera användning av torktumlare. 

 

 

 

Bengt Städare Vd Städbolaget AB 

 


