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1 ALLMÄNT
Denna policy utgör C.A.G's gemensamma Miljöpolicy och är en lägsta nivå för bolag inom koncernen.
Vid behov kan ytterligare krav tillföras i respektive dotterbolag.
Syftet med policyn är att direkt och indirekt minska den miljöbelastning och det bruk av naturresurser
som hänger samman med bolagets verksamhet.
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Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att
kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som
ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa
miljöpåverkan.
Bolagets verksamhet ska präglas av ekoeffektivitet. Det innebär att hushålla med naturresurser,
att minska spridning av giftiga ämnen och att minska buller och skadlig strålning.
Bolagets ledning ska fortlöpande tillse att miljö- och naturresursaspekter beaktas i planer och
beslut.
En ökande andel av de material och produkter bolaget använder ska lämnas till återvinning.
Papper ska insamlas enligt rutin och vid utbyte av kontorselektronik ska inbyte av utrangerad
kontorsmaskin alltid försöka göras.
Hantering av avfall ska ske enligt hyresvärdens krav och rutiner och sopsortering skall
tillämpas om så är möjligt.
Bolaget ska sträva efter att minimera elanvändningen inom de ramar som verksamhetens
behov sätter.
Bolaget ska sträva efter att minska pappersförbrukningen per person.
Bolaget ska sträva efter att använda vanligt vatten i st. för burkar/flaskor.
Bolaget ska sträva efter att hålla fler möten per telefon/skype när så är möjligt.
Bolaget ska uppmuntra de anställda att gå, cykla och åka kollektivt när det är möjligt.
Bolaget ska uppmuntra de anställda att välja en miljöbil vid val av förmånsbil.
Bolaget ska göra upphandlingar som bidrar till minskad miljöbelastning. De företag som
bolaget anlitar bör vara miljöcertifierade eller på jämförbart sätt kunna visa hur de själva bidrar
till att minska sin miljöbelastning.
Vid uppdrag hos kund ska våra konsulter alltid se till att följa kundens miljöpolicy och de krav
som den medför.

3 UPPFÖLJNING
Bolagens miljöarbete följs upp årligen i samband med Ledningens genomgång.

