
MILJÖPOLICY ALKITRON ENGINEERING AB 
 

VI S I ON  

Som nystartat konsultbolag har Alkitron 
Engineering AB som mål att tidigt inkludera 
olika miljöaspekter i vår strategi för att låta 
miljö utgöra en viktig grundpelare i vår 
utveckling. Alkitrons viktigaste tillgång är våra 
medarbetare och det är centralt att alla är 
involverade och arbetar mot en hållbar 
utveckling. Vi vill även vara en förebild för 
andra konsultbolag, våra kunder och 
leverantörer i deras arbete med miljö. I takt 
med att företaget växer och utvecklas vill vi 
minska vår negativa påverkan på miljön 
samtidigt som vi förbättrar vår arbetsplats och 
vår arbetsmiljö. 

MEDA R BETA R E  

 Vi ska ta tillvara på personalens intresse 
och engagemang inom miljö och 
kontinuerligt utveckla miljökompetensen 
hos personalen. 

 Vi skall i så stor utsträckning som möjligt 
utnyttja våra kunskaper och erfarenheter 
för att finna nya miljövänliga lösningar på 
problem såväl inom företaget som hos 
våra kunder och leverantörer. 

KONTOR  &  AR BE TS R ES OR  

 Vi ska arbeta för att minimera 
miljöpåverkan från våra kontorslokaler 
genom optimering av uppvärmning, 
elförbrukning, transporter, 
avfallshantering, material- och 
pappersförbrukning.  

 Vi arbetar aktivt med att minska våra 
koldioxidutsläpp genom att effektivisera 
våra arbetsresor. Miljövänliga alternativ 
skall väljas utifrån vad som är ekonomiskt 
rimligt samt miljömässigt motiverat. 

 

 

 

KUNDER  &  LE VER A NT ÖR ER  

 Vi kräver att våra leverantörer följer alla 
gällande miljölagar och ställer tydliga 
miljökrav vid inköp av varor och tjänster. 

 Vid utvärdering och val av leverantörer 
och transportföretag tar vi hänsyn till 
företagens miljöarbete.  

 Vi arbetar aktivt för att öka medvetenheten 
bland våra kunder och leverantörer om 
miljö och miljövänligare sätt att arbeta.  

 Vi söker samarbeten med kunder och 
leverantörer för att ta fram miljövänligare 
produkter och lösningar. 

LA G A R  &  KR A V  

 Vi skall arbeta i enlighet med gällande 
lagar, regler och andra krav inom 
miljöområdet och sträva mot att överträffa 
dessa samt egna uppsatta krav. 

STÄ NDI G A  F ÖR BÄ TTR I N G A R  

 Vi sätter upp miljömål utifrån vår policy 
och arbetar kontinuerligt för att nå och 
överträffa dessa.  

 Vi skall arbeta för att ständigt förbättra vår 
miljöpolicy och våra mål.  

 Vi har kontinuerliga möten för att granska, 
kontrollera och diskutera hur vår 
miljöpolicy följs och hur den kan förbättras.  


