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Heda Skandinavien AB - Miljöpolicy 
Våra tjänster består av arbeten inom områdesskydd, spår och områdeslarm. Vi tar ansvar för miljön så 
att olägenhet eller skada för natur eller person inte uppstår. Vi åtager oss uppgiften att ständigt 
förbättra vårt miljöarbete, uppfylla bindande krav och arbeta kontinuerligt med att skydda miljön, 
förebyggande av föroreningar och minskning av våra utsläpp. 

Vi gör: 

· Vi minskar utsläppen till luft genom att välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt både vad gäller leveranser och 

tjänsteresor. Planeringen av resor är till nytta både för miljön och ekonomin. 

· Vi ökar andelen miljöklassade tjänstebilar kontinuerligt. Vid varje nyanskaffning av fordon kontrolleras de olika 

alternativens utsläppssiffor. I de fall där fordonens brukssyfte är lika väljs det bästa miljöalternativet. 

· Vi minskar vårt resande genom att använda IT-teknik. Mellan våra fasta verksamhetsorter använder vi 

videokonferensteknik. 

· Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra processer miljöeffektiva. Vi väljer med fördel ut och använder sådana 

lösningar och produkter som är det bästa miljöalternativet för våra intressenter. 

· Vi motiverar våra medarbetare till ansvarsfullt agerande för miljön genom utbildning och information samt tar till 

vara medarbetarnas engagemang.  

· Vi minskar vår miljöbelastning på våra arbetsplatser och kontor genom att hantera vårt avfall på bästa sätt och 

minska vår användning av energi 

· Vi hjälper våra kunder i sitt miljöarbete genom att Informera våra kunder hur våra produkter hanteras vid 

utrangering för att möjliggöra återvinning och en minskad miljöpåverkan. 

· Vi arbetar med miljöfrågor i samverkan med våra kunder och leverantörer. 
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