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Miljöpolicy: 

 
INDUS SVERIGE AB och de anställda skall följa de lagar,föreskrifter,normer och övriga krav som samhället 

ställer på verksamheten.Lagstiftningen och myndigheternas regler,tillstånd och villkor anger endast minimikrav. 

 

Det ligger i företagets intresse att minimera negativ påverkan på den yttre miljön och arbeta med ständiga 

förbättring av företagets miljöaspekter. 

 

I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för den yttre miljön. Det kommer an på var och 

en inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och genast rapportera 

eventuella risker och hot mot den yttre miljön. Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om miljön 

prioriteras. En öppenhet om och god administration och skötsel av yttre  miljöfrågor är av stor vikt eftersom det 

ger ett gott förtroende för vår verksamhet från kunder och allmänhet bl.a omkringboende. 

 

Utsläpp till den yttre miljön i form av fast avfall eller utsläpp till luft eller vatten,ska innehålla så lite kemikalier 

som möjligt och så väl miljöanpassade kemikalier som möjligt. De varor vi producerar ska inte vara 

miljöstörande,vare sig när de tillverkas, används eller blir avfall 

                                                                                                     

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana yttre miljöfrågor, som direkt påverkas av de olika beslut de tar. 

I ansvaret ligger att inom sina befogenheter minimera utsläpp och avfall.Det ligger i företagets intresse att så 

mycket som möjligt av miljöarbetet sköts som en del av den löpande verksamheten.Ansvaret för vissa frågor 

rörande den yttre miljön ligger hos företagsledningen. 

 

Inför beslut om nyinvesteringar,ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska 

miljöfrågorna diskuteras, miljöaspekterna identifieras och konsekvenserna bedömas i samverkan med de 

anställda. Åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera riskerna för 

den yttre miljö. 

 

I vår verksamhet med de varor och tjänster vi producerar strävar vi efter att ständigt utveckla dem och att 

påverkan på den yttre miljön minskar, inte bara inom vårt företag utan också hos våra kunder och företag som vi  

i olika sammanhang samarbetar med. 
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