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Miljöpolicy 
 
Inom Trania har vi en verksamhet med miljö- och arbetsmiljörisker, både internt och 
externt. 
 
Vår strävan är att vi ska leva upp till de bindande krav som våra intressenter ställer 
på oss.  
 
Vi bevakar miljön, så att inga nya risker uppstår och att aktivt miljöarbete är mer än 
bara frånvaron av risker. 
För att uppfylla de krav som ställs har vi ett tydligt ledarskap där riktlinjer och rutiner 
implementeras ihop med personal.  
För att få ett bra arbetsflöde tillsätter vi extra resurser där behov finns bl a genom 
extern hjälp från konsulter. 
 
Att trivas med och att utvecklas i sitt arbete, samt att arbeta i en trevlig miljö är viktigt 
för oss. Vi uppnår det genom utbildning, samtal och förbättring i den dagliga 
verksamheten 
 
I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. 
Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också 
att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot hälsa och miljö.  
 
Vid eventuella störningar prioriteras omsorg om hälsa och miljö. 
 
Inför beslut om förändringar i verksamheten, diskuterar vi arbetsmiljö- och yttre 
miljöfrågor. Risker undersöks och konsekvenser bedöms noggrant i samverkan med 
myndigheter och representant för de anställda.  
 
Kontinuerligt strävar vi efter att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet, för att 
så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för 
både arbetsmiljö och yttre miljö. För att förhindra onödigt avfall ligger det i vårt 
intresse att jobba efter avfallshierarkin som enkelt uttryckt är en modell för att få ut 
best effekt av avfallet och förhindra deponi så långt det går. 
 
Detta gör vi genom att identifiera våra betydande miljö- och arbetsmiljöaspekter och 
sätta mål för att minimera effekten av dessa. Aspekterna beaktas ur ett livscykel 
perspektiv. 
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