8. Miljöberättelse
Vi gör varje år en egen uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse.

Miljöberättelse för år: 2016
Verksamhetens miljöpåverkan
Vi har i vår miljöutredning identifierat följande miljöaspekter som de mest betydande:
·
·
·

Indirekt miljöpåverkan
Fastigheten
Resor i tjänsten

Vi har under det senaste året arbetat med våra miljömål och har följande resultat:
·

Vi har medverkat vid 8 projekt där vi indirekt har minskat miljöpåverkan.
Miljösäck, återvinner jordbruksfilm, och gör ny film av den. Den maskinen vi har sålt har
ökat produktionen från 10 000 ton – 17 000 ton
Smart Recycling de samlar in papper, sönderdelar. Därefter skickas det tillbaka till
pappersbruken får återanvändning.
Petro Bio, Vi har levererat hammarkvarnar en malningsteknik för pellets till pulver för två
asfaltsverk i Norge.
Omställning har skett från fossil bränsle användning i följande projekt,
Södra Cell/Pappersbruk, Lithells-ATRIA/Process Ånga-Värme, ÅBO/Fjärrvärme,
Harjavalta/Process Ånga-Nickelframställning.

·

Vi har påbörjat arbetet med att dokumentera och utvärdera alla våra kemikalier. Detta för
att på ett överskådligt sätt bl a kunna prioritera att fasa ut de mest miljöfarliga.

·

Vi har lagt ner mycket arbete med att minskat antalet kemikalier i vår verksamhet.
Vi har fasat ut riskminsknings- och utfasningsämnen, antibakteriella ämnen.
Totalt 25 st artiklar har vi tagit bort från vårt system.

·

Vi har köpt en Laddhybrid, el/diesel, Volvo V60 och en Metangas/Bensin Volvo V70.
Och bytt/ersatt 2 företags bilar från diesel till Metangas/Bensin, 2 st VW Golf SC.

·

Vi har säkrat upp 2 st el stolpar till elbilar och hybridbilar på parkeringen på vår fastighet.

·

Vi använder oss nu av Digital fakturahantering och kan erbjuda faktura via e-post eller
som e-faktura. Vi har nu digital tidsrapportering och digitala arbetsordrar.

·

Vi har deltagit på 4 ledande konferenser i Recycling/Återvinning både i Sverige och
utomlands.
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