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Var Miljöpolicy 2016/17
Vart syfte

Knut svenssons Rör AB skall genam aktivt stöd till kunderna och i all var egen drivna verksamhet
standigt förbättra miljösituatianen pa ett affarsmässigt och ekanamiskt försvarbart sätt. KSR ska
vara ach uppfattas sam ansvarsfulla och progressiva I sitt arbete.
KSR ska arbeta for att uppna en ekologisk och ekonomisk utveckling sam at lângsiktigt hallbar.
Var grundsyn
KSR ställningstaganden pa miljöamradet utgâr fran allmant accepterade kunskaper am miljö
prablem ach deras effekter. Kunskap hämtas fran myndigheter, miljörörelse ach industri.
Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med gallande lagstiftning samt uppna de av myndig
heterna fastställda miljökraven med gad marginal.
Var strategi
Vâra âtgarder baseras pa de grundvillkar sam krävs for att uppná en hâllbar verksamhet.
Grundvillkaren innebär att vi:
-Minskar vârt beraende av resurser sam inte är fornyelsebara
-Undviker anvandningen av ämnen sam är naturfrämmande ach svâra att bryta ner
-Tar hansyn till att naturens mangfald inte utarmas
-Anvander alla typer av resurser pa effektivast mojliga sätt
KSR tar sadana initiativ i det lakala miljöarbetet nat det galler sartiment, teknik/drift ach
kretslappstankande sâ att kunderna tydligt marker det.
Vi samverkar med myndigheter ach organisatianer sâ att vi formar vara beslut i enlighet med
samhällets miljömal ach med bästa tillgangliga kunskap.
Vârt sortiment

Vi vill ta ansvar for det vi säljer. Det innebär en strävan efter ett sartiment med pradukter sam ger
lite negativ miljöpaverkan sam mojligt sett over varans hela livscykel-frân ravara till slutligt
anvandande eller amhandertagande. Därför ställer vi miljökrav vid inkop.

sa

Vi skall verka for att det finns miljoanpassade alternativ mom alla praduktavsnitt.
Vi skall verka for att pradukter sam är tveksamma for miljön försvinner ur sortimentet.
Vi skall verka for att forpackningsmangder reduceras ach att miljoanpassade material som kan inga i
kretslappet priariteras.
Var gemensamt drivna veksamhet
Miljopaverkan skall minska i alla led och alla delar av var verksamhet. Vi skall minska var
miljopaverkan fran drift ach distribution genam att minska var anvandning av energi och resurser,
källsortera restpradukter, effektivisera ach förbättra transparterna.
Vi skall beakta miljoaspekterna vid inkop av varar ach tjänster till var dagliga verksamhet.
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