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Miljöpolicy 
 

Vi har med utgångspunkt från företagets miljöaspekter formulerat följande miljöpolicy: 

 

Vår vision är att EBAB ska vara ett Miljövänligt företag inom byggsektorn.  

En av förutsättningarna är att vi alla tar miljöfrågorna på stort allvar. Det vi gör nu  

påverkar miljön såväl idag, som för kommande generationer. Omtanke om människor 

och miljön ,måste därför prägla allt vårt arbete. Ansvaret ligger på oss alla. Vi ska 

var och en ta miljöhänsyn, så att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan. 

 

Med hjälp av vårt miljöarbete ska vi utveckla vår verksamhet. 

 

Vi ska vara öppna i vår dialog med omvärlden. För att lyckas krävs kunskap, vilja och engagemang. 

 

 

Vi ska var och en alltid följa dessa principer i vårt arbete på EBAB: 

 

 - Följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss. 

 - Använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda Hus 

mm. 

 - Tänk i förväg igenom hur ditt arbete påverkar miljön. 

 - Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna. 

 - Fråga och ta hjälp om du är osäker. Använd både känsla och förnuft som vägledning. 

 - Var försiktig och använd inte material och metoder med miljörisker. 

 - Tänk på att det finns arbetsmoment där vi på grund av miljömässiga risker inte bör     

medverka. 

 - Välj eller föreslå miljömässigt bättre alternativ när det är befogat. 

 - Hushålla med naturresurser och ha ordning och reda. 

 Källsortera avfall 

 

 

 

För att miljöpolicyn ska ge konkret resultat i vårt dagliga arbete ska varje medarbetare 

följa dessa miljömål. 

Därutöver ska vi sträva efter att göra ständiga förbättringar. 

 

Genom att låta ansvar för miljön och framtiden genomsyra det dagliga arbetet, 

ska vi nå resultat och vinna förtroende. 
 


