MILJÖPOLICY

Filterteknik Sverige AB:s miljöpolicy är att säkra så alla produkter och tjänster
tillfredsställer kundens och samfundets krav till miljö, samt att vi skall arbeta
kontinuerligt för att reducera vår energiförbrukning och miljöbelastning. Vårt
främsta uppdrag är att utveckla, delge & tillhandahålla kontinuerlig kunskap,
filter- & regenereringsutrustningar för längre livslängd och höjd utnyttjande av
vätskor vilket innebär mindre miljöpåverkan. Distrubution är en viktig miljöaspekt
i vår verksamhet. Effektiv distrubution är energi-effektivt. Effektiv reseplanering
av säljarna bidrar till lägre miljöpåverkan.
Företagets bilpark skall vara av högsta miljöklass.
Företagets byggnader, skall uppfylla minst byggnorm vad gäller energieffetivitet.
Företaget skall om möjligt använda, fjärrvärme från bioenergi.
Emballage, skall anpassas för högsta möjliga energi effektivitet.
Strategi:
Filterteknik Sverige AB skall upprätthålla ett dokumenterat
miljöstyrningssystem baserat på de krav som ställs i
NS-EN ISO 14001 : 2004 vid att:
·
·
·
·
·

Ge alla våra anställda undervisning och motivation så att de utför sina 		
uppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt,
Följa alla relevanta lagar, föreskrifter och avtal vidrörande miljö som 		
minimikrav,
Arbeta för att alla våra leverantörer och samarbetspartner levererar 		
produkter och tjänster som tillfredsställer våra kvalitetskrav på miljö,
Ansvara för att vår miljöpolicy är tillgänglig för allmänheten,
Arbeta kontinuerligt för att informera & utbilda våra kunder i 			
filtreringskunskap.

Ansvar:
Alla anställda inom företaget skall genom undervisning lära och vara förstående
angående miljö i och omkring företaget, och därmed göra sitt yttersta för
att förbättra miljön när förbättringspotentialer existerar, samt att förhindra eller
begränsa källor till förorening.
Ansvaret för miljöstyrningssystemet i företaget är genomgående i hela företaget,
men ansvaret för drift och övervakning av systemet är kvalitets-/miljö ledarens
ansvar, som är ledningens representant i miljöfrågor.
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