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Miljöledningssystem
Brunbergs Bygg ABs Miljöledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 14001:2004
Miljöpolicy Brunbergs Bygg AB
Brunbergs Bygg AB har som mål att minimera skadlig miljöpåverkan.
Hänsyn till miljöaspekter skall tas i alla beslut.
Lagstiftning och andra miljökrav som berör företagets verksamhet gäller som lägsta nivå.
Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan.
Fossilfria lösningar skall systematiskt genomföras.
Verksamheten bygger på ett kretsloppstänkande och bidrar till en ökad miljömedvetenhet hos
samtliga anställda
Skall i vår verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på människors hälsa
och på omgivningen.
Miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer
som arbetar för eller på uppdrag av Brunbergs Bygg.
Miljömål och handlingsplaner
Det övergripande miljöarbetet utgår ifrån vår vision och långsiktiga miljömål för ett hållbart
byggande samt fastställd miljöpolicy. Varje år analyseras aktuella miljöaspekter och utifrån
dessa resultat görs en bedömning vad som ska prioriteras och utgöra underlag för de
långsiktiga målen.
Lagar och krav
För att säkerställa att vi följer miljölagstiftning och andra krav finns rutin och förteckning
över aktuell miljölagstiftning som uppdateras när nya krav blir aktuella.
Listan uppdateras två gånger per år av Miljöansvarig.
Vd ansvarar för att medarbetarna känner till den miljölagstiftning som de berörs av.

Utbildning, information och organisation
Brunbergs Bygg måste i sitt miljöarbete utbilda, informera och kommunicera miljöarbetet
med medarbetarna. Detta sker bland annat genom introduktion av nyanställda och
personalbok samt medarbetarsamtal.
Utbildning
Vi utbildar miljöombuden, medarbetare, internrevisorer och ledningsgrupper löpande under
året.
Information
Kommunikationspolicyn är ett dokument som styr hur vi ska arbeta med intern och extern
information och kommunikation.
Kemikalier
Kemikalier ska förvaras, användas och göras av med på ett säkert sätt.
Dokumentet Plan för Kemikaliehantering i Byggsamordnaren skall användas vid uppkomst.
När man tvättar fordon, maskiner följer en mängd kemikalier med tvättvattnet. För att
förhindra detta ska tvätt ske på ett säkert sätt.
Avfalls sortering
Vi ska sortera allt avfall som uppkommer på våra arbetsplatser.
Sortering av följande fraktioner kommer att ske:
- Farligt avfall
- Brännbart
- El-avfall
- Metall
- Övrigt
Transporter/Frakter
Syftet är att transporter och frakter ska minska, frakter ska samordnas för att minska
miljöpåverkan.

Nödlägesberedskap
Verksamheten ska upprätta och underhålla rutiner för att identifiera olycksrisker och för att
kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer samt förhindra den miljöpåverkan
som sådana.
Avvikelser
När något håller på att inträffa eller inträffar som påverkar miljön negativt ska verksamheten
agera för att mildra miljöpåverkan samt förhindra att det upprepas. Några exempel på
avvikelser som ska rapporteras:
Utsläpp av kemikalier samt brand
Källsortering fungerar inte
Brister i efterlevnad av miljölagstiftning
Rutiner följs inte
Ledningens genomgång
Ledningens genomgång innebär att VD och bolagsstyrelsen utvärderar miljöarbetet under det
gångna året och lägger förslag på eventuell revidering av miljöaspekter, miljöpolicy och övergripande mål.
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