Miljöpolicy för Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB
Vår verksamhet består av saneringsinsatser gällande brand-, vatten- och fuktskador. Detta innefattar även
skador efter översvämningar och avlopp. I verksamheten ingår också sanering av sanitära olägenheter och
liknande uppdrag. Majoriteten av våra uppdragsgivare är försäkringsbolag, fastighetsägare, företag och
kommunala verksamheter.
Inom vårt företag skall vi följa utvecklingen och ständigt arbeta för förbättringar inom
miljöområdet. Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och
leverantörer. Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår affärsinriktning och integreras i
verksamheten.
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Vi skall alltid sträva efter att samordna våra transporter och resor så långt möjligt för att minimera vår
påverkan på miljön.
Vi skall alltid sträva efter ett körsätt av våra arbetsfordon som minimerar bränsleåtgång och
miljöpåverkan.
För att minska våra transporters påverkan skall vi sträva efter att så långt det är möjligt använda
bränsle till fordon med förbränningsmotor med inblandning av förnybar råvara. Exempelvis Svanenmärkt diesel, HVO100 mfl.
Vår långsiktiga strategi skall vara att våra transporter, när så är tekniskt och ekonomiskt möjligt, skall
göras med fordon som ger minsta möjliga miljöpåverkan, såsom ladd-hybrider eller helt eldrivna
fordon.
Vi skall minimera spill och restprodukter genom rätt hantering, inköp och planering. Som konsekvens
av detta skall vi följa upp vår förbrukning av saneringskemikalier för att kunna minimera denna. Vid
saneringsinsatser skall vi minimera utsläpp av lakvatten på skadeplatser och i så stor utsträckning det
är möjligt även tillvarata sådant vatten. Även tillvaratagandet skall följas upp för att indikera denna
positiva miljöeffekt.
Där vi har möjlighet att påverka detta skall vi i största möjliga utsträckning minimera den totala
avfallsmängden som genereras av vår verksamhet på skadeplats genom "kontrollerad friläggning".
Vi skall i största möjliga utsträckning sortera allt avfall som genereras av vår verksamhet.
Då vår verksamhet täcker ett stort geografiskt område skall vi alltid sträva efter att där så är möjligt
använda lokala leverantörer. På detta sätt kan vi minska vår miljöpåverkan gällande leverantörers
transporter.
Vi skall följa myndigheters lagar och miljökrav
Vårt miljöarbete skall präglas av en helhetssyn där vi väger samman vad som är tekniskt möjligt,
ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Vi skall utbilda och informera alla anställda gällande avfallshantering, återvinning,
energianvändning och effektivt nyttjande av våra resurser.
Vi skall samarbeta med, och ställa krav på, våra leverantörer gällande information och
dokumentation om de produkter vi använder.
Vi skall i största möjliga utsträckning använda oss av miljödeklarerade produkter.
Vår miljöpolicy skall finnas tillgänglig för våra kunder och samarbetspartners.

Som ett led i vår miljöpolicy skall vi vara Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Miljön är en av våra mest värdefulla tillgångar som vi tillsammans skall arbeta för att bevara och förbättra.
Borås den 3 september 2019
Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

Ulrika Jansson

