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Miljöpolicy för Lujabetong AB

Lujabetong tillverkar, transporterar och pumpar fabriksbetong. Vi vill vara det mest
attraktiva alternativet till fabriksbetong.

Värden och mål

Lujabetong ska följa riktlinjer, miljölagar och föreskrifter i sin verksamhet.
Lujabetong ska försöka identifiera de betydande miljöaspekterna i sin verksamhet
och utifrån detta ställa upp mål om miljöförbättringar.
Lujabetong skall upprätta miljöchecklista samt utföra egenkontroll.
Med information höjer Lujabetong miljömedvetenheten hos personalen.

Energipolicy för Lujabetong

Standard för energiledningssystem för Lujabetong. Lujabetong ska, enligt en
standard för energiledningssystem, i sin energipolicy förbinda sig att:

· ständigt effektivisera sin energianvändning
· säkerställa att nödvändiga resurser finns på plats
· följa upp sina energimål
· följa lagar och andra krav
· ta hänsyn till energieffektivitet vid köp av produkter och tjänster
· Att bära med sig en kontinuerlig uppföljning och vara noga med att inlagda

rutiner uppföljs

Miljöpolicy för avfallshanteringen, för farligt och annat avfall för Lujabetong

· Gör bra medvetna inköp som gynnar miljön och arbetarna på fabriken. En
gång per år skall en bedömning göras om möjligheten att ersätta varor och
kemiska produkter som befaras medföra risker för människors hälsa eller
miljö, med produkter som anses vara mindre farliga. Extra fokus ska ligga på
inköp av Svanen märkta eller EU Ecolabel märkta produkter.

· Utgå efter avfallshierarkin och arbeta efter att komma så högt upp på
avfallshierarkitrappan.  (1. Förebyggande, skapa så lite avfall som möjligt 2.
Förberedelser för återanvändning, släng inte material i onödan 3.
Materialåtervinning 4. Annan återvinning, t. ex. energiåtervinning 5.
Bortskaffande, t. ex. deponering.)
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· Arbeta och utgå från att minska spill i produktionen och att använda sig av ett
recirkulerande system eller system för avdunstning.

· Se till så att kemikalierna används på rätt sätt och att sophanteringen sker
efter lagar och regler.

Lujabetong ska försöka identifiera de betydande miljöaspekterna i sin verksamhet,
samt följa ISO 14001 bindande krav och utifrån detta ställa upp mål om
miljöförbättringar inom miljöledningssystemet.

Utvecklande

Lujabetong skall kontinuerligt ha i sin åtanke produkters, processers och tjänsters
påverkan på miljön.
När ekonomiskt utrymme finns skall Lujabetong utvärdera om åtgärder för att
förbättra och minimera miljöpåverkan är möjligt.
Vid varje investering skall effekten på miljön beaktas.
Miljöarbetet ses över regelbundet under ledningens genomgångar.

Ansvar

Ansvaret ligger entydigt hos ledningen, som även ansvarar för att personal har fått
nödvändig information för att kunna agera på ett miljömedvetet sätt. Ledningen
ansvara även för allmänhetens miljöinformation.
Varje fabrik ska ha en ansvarig person med nödvändig kunskap om miljöfrågor.

Verkställande direktören på Lujabetong har det övergripande ansvaret för att
miljöpolicyn efterlevs.

Kommunikation

Miljöpolicyn skall granskas regelbundet och förbättras om så erfordras. All personal
på Lujabetong skall vara informerad om miljöpolicyn.
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