VÅRT MILJÖARBETE

Konftel & Miljön
På samma sätt som våra produkter bidrar till en bättre miljö,
vill vi på Konftel agera för en bättre miljö genom aktiva val.
Konftel har länge sett miljöarbetet som en viktig del i verksamheten.
1998 deltog vi i Stiftelsen Svensk Industrisamverkans projekt för
Ekodesign. Under projektet analyserade vi produkten från råvara till avfall. Detta innebar att vi tidigt förstod värdet i att väga in
miljöaspekten i besluten som rör vår produkt.
Från vår miljöutredning har vi identifierat de områden i vår
verksamhet som vi anser viktiga att arbeta med för att förbättra
vårt miljöarbete. För de identifierade områdena har vi fastställt
miljömål med rutiner, ansvarsfördelning och upprättat en
miljöpolicy. Genom miljöpolicyn kan vi verifiera att miljöarbetet är
ett prioriterat område inom Konftel och att vi genom aktiva val
agerar för en bättre miljö.

MILJÖPOLICY
för Konftel AB

Konftel ska verka för ständiga förbättringar och
sträva för en mer hållbar utveckling.
Vi ska därför:
• genomföra en livscykelanalys för varje produkt,
• följa lagar och rekommendationer och ta hänsyn till
de krav som våra samarbetspartners ställer på oss,
• arbeta förebyggande för att bidra till en bättre miljö,
• arbeta med hushållning av råvaror och energi genom
tillämpning av försiktighetsprincipen,
• se till att Konftels medarbetare och samarbetspartners
har kunskap om vårt miljöarbete,
• samordna Konftels miljö- och kvalitetsarbete för att uppnå
våra miljö- och kvalitetsmål,
• så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt
minimera miljöpåverkan inom bolaget,
• effektivisera vår resursanvändning och minimera våra
avfallsmängder med hjälp av ny teknik.

Konftel AB beslutade 2008-10-24 att ovanstående
miljöpolicy kommer att användas för att tydligöra vårt
miljöarbete internt och för våra externa samarbetspartners.
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Om du har frågor om våra produkter, företaget eller
vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss.
Konftel AB
Box 268, 901 06 Umeå
Tel. 090-706470
info@konftel.com
www.konftel.com

