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Miljöpolicy 
Miljöpolicyn är upprättad med svensk standard ISO 14000 som grund. 
 
Vi på Nordskiffer har miljöanpassat vårt företag eftersom vi tycker att det är viktigt för vår 
och kommande generationers skull, att vi får en bättre miljö att leva i. Dessutom ser vi 
affärsmässiga fördelar med vårt miljöarbete. 
 
Vår verksamhet påverkar miljön både positivt och negativt. De negativa aspekterna avser 
påverkan på naturen vid brotten samt påverkan på miljön för de människor som bor vid eller 
är verksamma i skifferbrotten. Bland de positiva aspekterna finns våra kunders minskade 
behov av underhåll och utbyte av material, vilket i sin tur leder till lägre CO2-utsläpp, minskat 
användande av kemikalier samt en reducering av mängden avfall. 
 
Vi är medvetna om att vårt agerande påverkar det ekologiska fotavtrycket och våra kunder ska 
känna sig trygga med att vi eftersträvar att minska belastningen på miljön. 
 
För att uppnå detta ska vi: 

• hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Kompetensutvecklingen 
syftar till att ge en tillräcklig kunskapsbas för att kunna utföra uppgifter på ett miljömässigt 
ansvarsfullt sätt samt få kunskap om vilka konsekvenser vårt agerande kan få på miljö och 
kvalitet 

• i alla delar av vår verksamhet, där det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn 
till miljön, vilket bland annat innebär ett miljömedvetet val av transportsätt samt 
klimatkompensation 

• använda våra naturresurser med omsorg 
• genom en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och 

trovärdighet till vårt miljöarbete. Det innebär till exempel att vi ska vara observanta vid 
materialinköp så att vi minimerar risken att anlita miljömässigt tveksamma leverantörer 

 
För att ständigt förbättras ska vi 

• ha en kontinuerlig dialog med våra kunder och leverantörer gällande miljöfrågor 
• ha en öppen kommunikation inom företaget för ett utbyte av kunskap i syfte att utveckla 

och förbättra både oss själva och varandra 
• hålla oss á-jour med regelverk, rekommendationer och legala krav 
 
Uppföljning av miljöpolicy och återkoppling till medarbetarna innebär systematiskt, praktiskt 
och effektivt miljöarbete. Miljöpolicyn förändras över tiden utifrån verksamhetens 
miljöaspekter. Ny teknik, nya uppdrag och nya lagar kan även ställa krav på ny miljöpolicy. 
 
Företagsledningen skall aktivt arbeta med insatser som stöder miljöarbetet. Det innefattar 
bland annat att vara lyhörd för behov av kompetensutveckling inom företaget och vara lyhörd 
för och vidta åtgärder vid situationer och ageranden som strider mot policyn. Ledningen 
avser VD samt styrelse. Ledningen har det övergripande ansvaret för det totala 
hållbarhetsarbetet. 
 
Policyn är fastställd av ledningen 2018 02 16. 


