MILJÖPOLICY TRANSTEMA GROUP
Introduktion
Denna miljöpolicy redogör för Transtemas övergripande miljöambition och utgör grunden för hur
miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten. Policyn gäller för samtliga koncernens
ingående bolag.
Policyn är framtagen med utgångspunkt i Transtemas tre värdeord – Tänka nytt, Visa respekt och Ta
ansvar.

Miljöpåverkan
Transtemas verksamhet har miljöpåverkande konsekvenser. Tre områden står tillsammans för den
absoluta merparten av den totala miljöpåverkan. Störst påverkan kommer från utsläppen från de ca
800 bilar som dagligen används i Transtemas service- och byggverksamhet. Näst efter bilutsläpp
kommer avfall och restprodukter från verksamheten och efter detta energianvändningen.
Det finns ett antal andra områden av miljöpåverkan men i jämförelse med de första tre är deras
miljöpåverkan marginella. Dessa innefattar till exempel inverkan på natur vid schakter och
byggnation, småskalig användning av vissa miljöfarliga kemikalier, bidrag till lokalt buller etc.

Miljöambition
Transtema vill vara en proaktiv aktör som tillsammans med kunder och leverantörer önskar ta aktiv
del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Transtema förbinder sig också att följa eller överträffa
alla applicerbara lagar och myndighetskrav relaterade till miljö samt ständigt förebygga eller
minimera sin miljöpåverkan. På detta sätt vill Transtema bidra positivt till omställningen mot ett mer
miljömedvetet och mindre miljöskadligt samhälle.

Åtagande
Transtema skall:
1. ständigt minska sin negativa miljöpåverkan från verksamheten i förhållande till mängden
utfört arbete,
2. ständigt effektivisera sin fordonsflotta avseende utsläpp och ständigt förbättra planering av
resväg,
3. hålla oss uppdaterade kring och följa samtliga applicerbara lagar och författningar avseende
miljö samt betrakta krav från lag, författning eller kund som ett minimum för verksamheten,
4. adressera miljö- och energiaspekter i alla affärsbeslut,
5. regelbundet utvärdera miljöpåverkan och miljörisker samt systematiskt definiera,
dokumentera och implementera förbättringar,
6. kräva att leverantörer och underleverantörer tar till sig principerna i denna policy samt aktivt
bidrar till att uppfylla den,
7. definiera mätetal, mäta och presentera resultat av miljöarbete och miljöpåverkan för
ledning, anställda och andra intressenter,
8. föra en proaktiv dialog med kunder och leverantörer om gemensamma lösningar för minskad
negativ miljöpåverkan.
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