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Alcadon miljöpolicy 

 
Vi skall bedriva vårt arbete med största möjliga ansvar för vår gemensamma miljö. Vårt miljöåtagande skall 
utgöra en naturlig del av vårt dagliga arbete och gå längre än de miniminivåer som anges i lagar och 
förordningar. Vårt arbete skall i miljöhänseende kännetecknas av kontinuerliga miljöförbättringar, 
vidareutvecklad miljöledning samt en aktiv integrering av miljöaspekter. 
 
Vår verksamhet skall bidra till:  
    

 
minskade utsläpp 

 
effektivare energianvändning  

 
minskad förbrukning av energi  

 
källsortering av avfall återvinning  

 
återanvändning  

Vi vill ha ett starkt miljöengagemang bland medarbetarna. För att uppnå detta 
krävs ett långsiktigt tänkande och ett målmedvetet arbete med miljöfrågorna. 
Vägledande för vårt miljöarbete är att det skall bidra till ett varaktigt hållbar 
samhällsutveckling som har sin grund i kretsloppet.  

 

Alcadons miljöpolicy har konsekvenser för oss alla. En kontinuerlig dialog och en gemensam uppfattning är 
en väsentlig del i miljöarbetet. 
 

 
Vår miljöpolicy innebär att:  
 

 Miljöhänsyn skall beaktas i varje beslut. 
 
Detta gäller på alla nivåer i organisationen och innebär att miljöaspekterna skall beaktas vid varje tillfälle. Det 
är alla de små besluten som kommer ha stor betydelse för vårt totala miljöengagemang.  
 

 Miljöarbetet skall vara en naturlig integrerad del i varje verksamhet. 
 
Det är viktigt att göra rätt från början. Ju tidigare man tar hänsyn till miljöfrågorna i samband med nya projekt, 
desto kostnadseffektivare blir såväl projekt som miljöarbete.  
 

 Miljöarbetet skall utvecklas i takt med att ny kunskap blir tillgänglig.  
 
Det är viktigt att vi alla bidrar till att ny kunskap integreras i vårt eget miljöarbete samt att denna kunskap sprids 
till alla medarbetare.  
 

 Miljöarbete angår alla och bygger på delaktighet. 
 
Medarbetare behöver kunskap om miljöfrågorna och hur de berör den egna verksamheten. Det behövs en 
delaktighet från medarbetarnas, kundernas, leverantörernas och intressenternas sida. Än viktigare är det att 
det finns en gemensam uppfattning om vad som skall göras. Kunderna skall ges möjlighet att välja rätt produkt 
och leverantörerna skall ställas inför samma krav som Alcadon ställer på sin egen verksamhet.  
 

 Miljöarbetet skall stödja våra egna affärsmål. 
 
För oss som företag existerar ingen motsättning mellan ekonomiska mål och miljömål. Tvärtom är en 
omställning till kretsloppstänkande en förutsättning för att klara våra långsiktiga mål, främja vår 
kvalitetsutveckling och stärka vår ställning som miljömedvetet framtidsföretag.  
 

 Miljöanpassade produkter 
 
När så är möjligt skall miljömärkta respektive miljöanpassade produkter användas inom alla områden.  
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Våra miljösatsningar omfattar sex områden:  
 

 Inköp 
 
Vid inköp produkter från leverantörer skall alltid krav ställas för att minska påverkan på vår miljö. Produkter 
som inte kan sägas ligga inom ramen för god miljöpåverkan skall i största möjliga mån undvikas. Om fullgoda 
alternativ kan erhållas skall dessa väljas. Även för daglig drift vid inköp av papper, kontorsutrustning, datorer, 
skrivare och annat kontorsmaterial skall alltid upphandling ske uti från ett miljömedveten perspektiv.  
 

 Avfall 
 
Allt material vi använder blir förr eller senare avfall i någon form. För förpackningar som kommer in till Sverige i 
samband med import av varor tar vi vårt producentansvar genom att vi är anslutna till REPA.  
Gällande förpackningsmateriel som köps i Sverige har vi avtal med leverantörer där returavgift för återvinning 
ingår. För hantering av avfall från vår egen verksamhet har vi avtal med SITA för transport och vidare hantering 
under godkända former.  
 

 Returhantering 
 
Alcadon levererar dagligen stora mängder installationsmateriel och elektronik. Delar av detta material kommer 
att utgöra spill ute hos våra kunder. Redan i inköpsfasen tas hänsyn till miljön och ett exempel är kabel där vi i 
dag tillhandahåller halogenfri mantel som standard och råder våra kunder att undvika PCV som mantelmateriel. 
Då nästan allt material i dag innehåller plaster och andra svårnedbrytbara ämnen, så även den halogenfria 
kabeln erbjuder vi våra kunder att returnera allt av oss levererat materiel. Mottaget materiel skickas vidare till 
av oss kontrakterad partner som är SITA. SITA utför sedan vidare hantering under godkända former. 
 

 Tjänstebilar och transporter 
 
Vårt val av tjänstebilar utgår från trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Vid vårt val av transporter utgår vårt val 
utifrån att när så är möjligt att välja det för miljön bästa alternativet.  
 

 Lokaler 
 
Uppvärmning, kylning, belysning, underhåll, lokalvård och inredningar skall utgå från ett miljömedvetet 
perspektiv.  
 

 Individen 
 
I första hand våra medarbetare men också kunder och leverantörer måste ingå i en intressegemenskap och 
känna förståelse för våra miljömål. Dialogen med kunder och leverantörer är en förutsättning för inte minst den 
långsiktiga utvecklingen av miljöarbetet. Dessa resursområden är inga ifrån varandra isolerade delar i 
miljöarbetet. Tillgängliga resurser måste användas utifrån en helhetssyn på Alcadons miljöanpassning. 
Miljöarbetet skall inriktas på förebyggande insatser. Det gäller sålunda att inte tvingas behandla symptom som 
utsläpp och avfall utan istället gå till källan för miljöpåverkan och så långt som möjligt eliminera effekterna av 
denna. För att hålla en hög kännedom hos vår medarbetare håller vi löpande information om våra 
miljösatsningar. 

 

Miljörådet 
Högsta beslutande organ inom företaget i miljöfrågor är miljörådet. Miljörådet består av representanter från 
ledning, logistik, försäljning, produkt & marknad och verksamhetsstöd. Rådets beslut gäller samtliga bolag 
inom koncernen och styr även arbetet vid de filialer och försäljningskontor som har den dagliga kundkontakten. 
Förändringar och tillägg till denna miljöpolicy kan endast beslutas i rådet och skall omedelbart efter sådan 
ändring eller tillägg distribueras internt till samtliga anställde men också till våra kunder. Miljörådet träffas 
regelbundet. 

 


