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5.2.2 Miljöpolicy 

 

Hur vi väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och vår miljö. Vårt samhälle 

har bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö främst genom användandet av fossila 

bränslen. TRANIA METAL ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga 

föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra 

krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets 

negativa miljöpåverkan.  
 

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av och tar hänsyn till Sveriges 

nationella miljömål, regionala och kommunala mål, vilka vi försöker bidra till. 

• Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier. 

Vi gör regelbundna kontroller av exempelvis dagvattensystemet för att kontrollera status på vår 

miljöpåverkan. Vi har även en regelbunden kommunikation med det kommunala miljökontoret.  

• Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och 

utsläpp.  

• Vi har engagerade medarbetare som är väl förtrogna med våra miljömål samt de lagar och krav vi 

följer. Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips uppmuntras och vi 

genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till 

medarbetarna. 

• Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan som våra transporter ger upphov till. Vi gör 

det genom transportplanering för att minska antalet onödiga (tomma) transporter samt genom att 

utbilda våra chaufförer i ECO-driving, för ett mer miljövänligt körsätt.  

• Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik.  

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten. Vi använder så lite miljöfarliga 

ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går. 

• Eftersom TRANIA METAL är ett företag i återvinningsbranschen sorterar vi så långt det går och tar 

hand om allt miljöfarligt avfall på rätt sätt. För att förhindra onödigt avfall ligger det i vårt intresse att 

arbeta efter avfallshierarkin.  

• Vi identifierarar våra betydande miljöaspekter och sätter mål för att minimera effekten av dessa. 

Aspekterna beaktas ur ett livscykelperspektiv.  

• Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, 

vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år. 

 
Vi höjer ribban lite mer för varje år som går! 


