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EXISO AB arbete med Hållbart Företagande

Bakgrund
EXISO har i sitt arbete med miljöfrågor tagit del av rapporten Hållbart Företagande och arbetar enligt
den i sitt miljötänkande. Rapporten visar att de företag som har ett aktivt hållbarhetsarbete i
genomsnitt har högre tillväxtvilja, är mer innovativa och mer internationaliserade än andra företag.
Miljö- och hållbarhetsarbetet är en viktig konkurrensaspekt som driver affärerna och skapar
kostnadseffektivitet och affärsnytta i verksamheten. Svensk Handels hållbarhetsundersökning (2015)
visar att två av tre företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Av dessa säger sju av 10 att
hållbarhetsarbetet ökar lönsamheten på kort sikt. Åtta av 10 anser att lönsamheten ökar på lång sikt.
I Svensk Näringslivs rapport Engagemang och drivkrafter i de små- och medelstora företagen (2015)
framgår att företagen rankar tidsbrist eller brist på personella resurser som det största hindret för
miljöarbetet. Därför har EXISO en utsedd arbetsgrupp som i sina regelbundna möten tar upp alla
aspekter av miljöarbete i bolaget.

EXISO miljöarbete i samspel med de nationella
miljömålen
Målen i EXISOS miljöarbete har sin utgångspunkt i det nationella miljömålssystemet. Det nationella
miljömålssystemet är ett väl genomarbetat system som är långsiktigt, blocköverskridande och har
bäring även på verksamheter internationellt. Målen ger en helhetsbild av områden där det kan
komma styrmedel och regleringar. De nationella miljömålen är strategiska för det miljöpolitiska
arbetet och utgångspunkten för den svenska miljöpolitiken nationellt, inom EU och internationellt,
och för uppföljningen av miljöpolitiken. Därför är det nationella miljömålssystemet en bra
utgångspunkt för alla företags miljöarbete och även EXISO.

EXISO kan sammanfatta fördelarna av miljöarbete i fem punkter:
1. företagets verksamhet riktat mot de nationella miljömålen ger en bra initial analys och en
grund för en vidare analys av företagets miljöaspekter.
2. De nationella miljömålen ger en helhetsbild av det arbete som behöver göras på
miljöområdet i Sverige och globalt. Att förhålla EXISO verksamhet till de nationella målen
hjälper företaget att välja ut de miljöaspekter som är mest väsentliga.
3. Att redovisa företagets arbete i relation till de nationella miljömålen är ett sätt att beskriva
företagets samhällsnytta.
4. Att använda de nationella målen är ett bra sätt att kommunicera med företagets anställda
och övriga intressenter och bidrar till att öka transparensen. Att referera till målen kan
underlätta vid kontakter med myndigheter.
5. I september 2015 beslutade FN om 17 Globala Mål (Agenda 2030) som består av 169 delmål
och som ersätter de tidigare Milleniemålen. De Globala Målen är övergripande till sin
karaktär och miljödimensionen i dessa mål kommer för svenskt vidkommande ta sin
utgångspunkt i miljömålssystemet. Därför är det nationella miljömålssystemet en bra
utgångspunkt för alla företags miljöarbete och även EXISOs.

Så bidrar EXISO till de nationella miljömålen
Transporter/drivmedel:
•
•

•

•

Vi har till år 2019 ökat andelen el och fossilfria drivmedel för företagets totala person- och
varutransporter med en bil. Målsättningen är att inom 1 år ytterligare utöka med en miljöbil.
Gemensam tankning är begränsad till 2 stationer, där vi kan inhämta all statistik och på så
sätt se över hur vi kan förbättra miljöeffekterna. Planerad analys görs i december 2019 vid
kalender årets slut. Genom riktade inköp, planering och analys ökar effektiviteten i
transporterna och i användningen av drivmedel och minska körsträckan. miljömål som berörs
är: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag
EXISO har påbörjat gå från fossila drivmedel till el och de förnybara drivmedel som ger tydliga
vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv. Målet är att till år 2025 minst 40-50% av fordon
skall använda förnybara drivmedel. Miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad
klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande
sjöar och vattendrag)
Personalen på HK planeras att använda el cykel och cykel, kollektiva färdmedel, prioritera
transportsätt med extra låga eller inga emissioner och välja dubbfritt, fordon med rätt
lufttryck i däcken och låga motorljud, om möjligt för transport i tätort. En analys görs våren
2020 för att ytterligare se över anskaffning av el cyklar eller andra rena fordon. Målet är att
öka användande med 5-10% per år fram till 2025. Miljömål som berörs: Frisk luft, Begränsad
klimatpåverkan, God bebyggd miljö

El- och energi
•
•

Vi genomför en energikartläggning under slutet av 2019 (december) av företagets
verksamhet och genomför åtgärder utifrån denna.
Vi planerar gå från fossila energi till förnybar energi, om företaget har fjärrvärme ställer vi
krav på leverantören att använda förnybara bränslen och spillvärme. Idag är det EON som vi
har som leverantör som uppfyller våra miljökrav. Miljömål som berörs: Generationsmålet,
Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen
övergödning, Skyddande ozonskikt, Levande sjöar och vattendrag

Råvaror (material)
•

Vi använder oss av enbart kvalitativa miljömärkta material och råvaror som ökar
effektiviteten i användning av material i produktionen. Miljömål som berörs:
Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan. Driftchefen ansvarar att vid inköp beakta
dessa aspekter och beakta frågan.

KEMIKALIER
•

•
•
•

EXISO har fullständigt information om innehåll av farliga ämnen i varor och material som
företaget köper in för eget bruk eller för vidareförsäljning och skickar vidare
kemikalieinformationen till våra kunder och till avfallsledet. EXISO har valt bort varor och
material som innehåller särskilt farliga ämnen. Vi ställer följande standardfråga till
leverantören vid företagets inköp av varor och material om varan innehåller ämnen på EU:s
kandidatlista6.
Under hösten 2019 skall doseringspumpar införas på alla arbetsplatser till kemikalier, för att
minska användandet att sådana.
Miljömål som berörs: Generationsmålet, Giftfri miljö, Hav i balans, Grundvatten av god
kvalitet
EXISO HAR I SITT ARBETE REDUCERAT ANVÄNDANDET AV KEMIKALIER MED 50 % EFTER
INFÖRANDET AV IONISK VATTEN SOM EN HÅLLBAR PRODUKT.

Avfall
•

Vi har till år 2019 minskat mängden avfall och strävar ständigt till att samtligt företagets
avfall källsorteras och går till återanvändning eller materialåtervinning. Målet är att i alla
lägen, allt källsorteras och återvinns. Vi fortsätter att minska mängden avfall som genereras
och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning genom
riktade inköpskrav och inköp av miljömärkta produkter. Miljögruppen samordnar och följer
upp målet vid sina möten. Miljömål som berörs: Generationsmålet, God bebyggd miljö,
Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan

Mat
•

När företaget köper mat för personalfest, företagslunch, väljs alltid leverantörer som satsar
på närproducerat efter säsong. Miljömål som berörs: Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap,
Ingen övergödning, Hav i balans, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan

Påverkan på miljön av varor och tjänster
•

EXISO har policy att köpa varor och tjänster som kan repareras, återvinnas och har ökad
livslängd. Miljögruppen samt driftchef bevakar ständigt denna frågan vid inköp. Miljömål
som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

EXISO Arbetar med miljöåtgärder enligt ovan i företagets hela leverantörs- och värdekedja, i såväl
Sverige som i andra länder och ser till att företagets miljöåtgärder inte orsakar negativ påverkan
på omvärlden.
Detaljer av miljötänkande och miljöarbete återspeglas mer detaljerad i MILJÖPOLICY som riktas till
samtliga anställda (se nedan).

MILJÖGRUPPEN LEDNING BESTÅR AV:
•
•
•
•
•

VD – Sofia Christoforidou – sammankallande
Vice VD – Mikael Nordén
Driftchef – Christos Christoforidis
HR CHEF / DIVISIONSCHEF – Robert Stipesevic -ansvarig samordnare för MILJÖARBETE
Administrations Chef – Giota Christoforidou

MILJÖPOLICY SOM KOMMUNICERAS TILL SAMTLIGA ANSTÄLLDA PÅ EXISO

MILJÖPOLICY
2019-07-24, har följande policy upprättats för EXISO AB

Bakgrund
Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser,
flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 14 001). Verksamheten ska präglas av
ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående
förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematisk
och strukturerat.

Syfte
Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete
utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har ansvar för vad, vilka mål
som finns för företagets miljöarbete och vilken strukturmiljöarbetet har.

Riktlinjer - Principer och krav
En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre,
mer miljöanpassad. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och
kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur
grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.
Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas.
De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall
förebyggas.

Miljömål
Mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag
för förbättringsarbetet.

Löpande miljöarbete
Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera
genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.
Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man
verkar för en hållbar utveckling i samhället.
Verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där
målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har ett aktivt miljöarbete.
Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så
sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

Kompetens
Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är
relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön.
Företaget ska ha ett utbildningsprogram för hur kompetensen på miljöområdet ska bibehållas samt
utvecklas.

Resursanvändning
Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning.
Alla led, råvaru och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt
sätt som möjligt.
Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin.
Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytesprincipen som handlar om att
byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.

Klimatpåverkan
Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det
gäller den inre som den yttre miljön.
Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera
klimatpåverkan.
Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av teknisk utrustning ska
leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.
Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

Uppföljning av miljöarbetet görs årligen medan en ny utredning av miljöarbetet görs vart tredje år.

Ansvar
Cheferna samt miljögruppen ansvarar för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär
och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att
känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med
kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.

