MILJÖPOLICY
Bakgrund
Inom Söderbergs Bil tror vi att fokus på miljömässig hållbarhet ökar vår attraktivitet för
kunder, samarbetspartners och våra medarbetare. Vi är medvetna om bilbranschens påverkan på miljön. De föroreningar vi bidrar till, ska ständigt minskas och nya föroreningar ska i möjligaste mån förebyggas. Att lagar och föreskrifter uppfyllas är därför ett
minimikrav.
Söderbergs miljöarbete ska vara förebyggande och systematiskt. Kopplat till ISO 14001
ska miljöarbetet vara en ständig förbättringsprocess. När vi gör investeringar väger miljöaspekter tungt.
Policyn riktar sig till medarbetare, samarbetspartners och kunder, i syfte att beskriva företagets miljöarbete, åtgärder och ansvar.

Miljöpåverkan
Den påverkan vår verksamhet har på miljön är främst kopplad till utsläpp
av föroreningar till vatten, energiförbrukning, avfall och växthusgasutsläpp.
Miljömål
Vart tredje år genomförs en miljöutredning som visar företagets miljöpåverkan.
Mål sätts utifrån miljöutredningen och följs upp årligen. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.

Löpande miljöarbete
Miljöarbetet ingår i det dagliga arbetet, vid försäljning och verkstadsarbeten,
samt vid investeringar på våra fastigheter. Varje medarbetare ansvarar för att ta
hänsyn till miljön i sitt arbete. Tydliga regler, riktlinjer och rutiner finns så att
varje medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.
Miljöarbetet redovisas och dokumenteras så att det går att följa upp och tydligt
utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.
Våra leverantörer uppmuntras att arbeta med produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan.

Kompetens
Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur Söderbergs påverkar miljön. Kvalitetschef
följer utvecklingen inom miljöområdet och bistår övriga i kompetensutvecklingen.

Resursanvändning
Alla led, varor och tjänster, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Avfall ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin (minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi, deponera). När det

gäller kemikalier jobbar vi utifrån utbytesprincipen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.

Klimatpåverkan
Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser. Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan. Elektroniska möten ska ersätta fysiska när
detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

Ansvar
Chefer ansvarar för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär
och ger personalen möjlighet att efterleva den. Chef tillsammans med kvalitetschef ska få medarbetarna att känna ansvar för miljöarbetet. Medarbetarna ska
uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Det övergripande ansvaret ligger hos kvalitetschef och VD.

