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Miljöpolicy
Miljöpolicy
För Stage & EventLight är det naturligt som ett modernt företag att arbeta nära
verksamheten för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges
möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande
natur.
Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av
vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och
samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Genom ett aktivt
miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och
effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar
alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.
Vårt miljöarbete sker i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter
genom att sträva efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs och som lägst följa
tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten
där det är aktuellt, förebygga att föroreningar uppkommer.
Ansvarig för laguppfyllnad och ytters ansvarig för Stage & EventLights miljöarbete är
verkställande direktören. Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom
företaget och det åligger verkställande direktören att se till att så sker inom det egna
företaget. Det är även verkställande direktörens ansvar att säkerställa att medarbetare som
berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna. Miljöarbetet
och förnyelse genom nya riktlinjer diskuteras öppet vid veckomöten med samtlig personal
för att skapa en öppen dialog kring kunskap och erfarenhet åt båda hållen inom
verksamheten. Detta för att säkerhetsställa att samtliga medarbetare har tillgång till de
senaste riktlinjerna och kan implementera dessa i sitt dagliga arbete.
Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för
sitt miljöarbete och tillämpa det på sin arbetsuppgift och ansvarsområden.
I ledningsgruppen ska en person utses till miljöansvarig som ser till så att miljöpolicyn
efterlevs och förnyas löpande.
Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan från tranporter genom att övergå
till alternativa och använda miljövänligare drivmedel och fordon, underlätta samordning och
effektivisering av tranporter samt utrusta fordon väl med kompletta verktyg för att motverka
onödiga transporter.
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Vi skall verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga
produkter samt att kartlägga och förminska vår kemikalieanvändning genom nedanstående
kortfattade punkter:
1.
2.
3.
4.

Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
Verksamheten skall leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör
vår verksamhet.
5. Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter.
6. Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids - och miljöperspektiv.
7. Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för
att deras produkter ska vara såpass miljövänliga att de möter våra uppställda miljömål.
8. Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
9. Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
10. Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.
11. Verka för en miljövänligare utveckling i branschen och att nya miljövänligare produkter
kommer marknaden till hands.
12. Öka kunskapen om ett aktivt miljöarbete bland våra medarbetare.
Miljömål 2018:
1. Fortsatt förbättring av användningen av energi och material ur ett miljö- och
hållbarhetssynpunkt.
2. Påbörja arbete med att gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara
drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
3. Öka användningen av resfria möten och underlätta för distansarbete.
4. Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och
materialåtervinning.
5. Fortsatt investering i nya miljövänligare produkter i form av LED-ljuskällor för
minskad miljöpåverkan i helhet hos våra kunder.
6. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten
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Miljöaspekter
Stage & EventLight har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste
ur miljösynpunkt:
•

Återvinning
Genom Stage & EventLights dagliga verksamhet uppkommer avfall av olika slag,
exempelvis papper, emballage, kartong, elektronik, glödlampor och batteriet.
Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska
återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

•

Inköp
Vid inköp ska miljöaspekten vägas in som en parameter och Stage & EventLight ska
långsiktigt proaktivt leda branschen in i ett miljövänligare val av utrustning och varor.
Kontorsmaterial & förbrukningsvaror som köps in ska ha någon av de väletablerade
miljömärkningarna

•

Energi
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Stage &
EventLight arbetar såväl för att minska energiförbrukningen genom energisnålare
alternativ som för att den energi som används ska vara miljömärkt.

•

Leverantörer
Stage & EventLights ska väga in miljöaspekten vid val av leverantörer och verka för
att minska leverantörernas miljöpåverkan.

•

Kemikalier
I den ringa mängd som kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig
och vara det för verksamheten fungerade valet med minst miljöpåverkan. I största
möjliga mån ska miljövänliga alternativ med samma verkan användas.

•

Transport och resor
Stage & EventLight ska utvärdera och i största möjliga mån försöka minska på
transportbehovet och i den mån det går att samordna transporter. Vid resor i tjänst
övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av
färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg samt val av
fordon med lägre miljöpåverkan samt om ärendet går att genomföra via telefon eller
videokonferens.
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Egenkontroll
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande
arbete med ständiga utvärderingar och förbättringar i den dagliga verksamheten. Årligen
görs en uppdatering av denna miljöpolicy efter utvärdering och kontroll av Stage &
EventLights rådande miljöpåverkan och miljöaspekter. Denna utvärdering leds av
miljöansvarig.
Det är av stor vikt att avvikelser dokumenteras väl och hanteras direkt för att kontinuerligt,
dagligen förbättra och motverka att liknande avvikelser sker igen. Detta arbetet sker löpande
inom organisationen och egenkontrollens främsta uppgift är att se till att åtgärder och
förbättring skett löpande och övergripande se om förändring inom miljöarbetet ska ske för
att minska miljöpåverkan.
Vid upptäckt av större brister i verksamhetens miljöarbete och vid risk för stor miljöpåverkan
sammankallas miljöansvarig, ledningsgruppen och styrelsen för att så snabbt som möjligt
kartlägga var bristerna uppstår och hur man åter gärdar dem och förhindrar att det uppstår
liknade fall igen.
Ansvarig för denna egenkontroll är miljöansvarig.
Miljöpolicyn skall följa intentionerna i ISO 14001.
Utbildning
Fortutbildning inom miljö- och hållbarhetsarbete görs genom både interna samt externa
utbildningarna med inriktning på förbättrad och effektiviserat miljöarbete. Samtliga
medarbetare är utbildade inom grundläggande miljöfrågor genom Miljökorkortet via
Utbildningsgruppen AB.
Vi ser även att lyfta miljö- och hållbarhetsarbetet för diskussion både vid arrangerade
konferenser som till vardags som ett led i att vidareutbilda vår personal inom dessa frågor
och skapa en medvetenhet om miljö- och hållbarhetsarbetet.
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Tillgänglighet
Denna miljöpolicy ska kommuniceras öppet gentemot medarbetare, kunder, leverantörer
och andra intressenter. Den ska finnas tillhanda via Stage & EventLights hemsida som en
digital version samt utskriven och uppsatt i företagets lokaler.
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