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MILJÖPOLICY

Som ett entreprenadföretag har vi ett särskilt ansvar
för att bidra till att skapa en hållbar utveckling.
Vi skall genom ständig förbättring av vår verksamhet
medverka till att uppnå en hållbar utveckling, såväl lokalt
som globalt. Gällande lagstiftning och övriga krav som berör
företaget skall uppfyllas samtidigt som insatser skall göras för
att öka hushållningen med naturresurser och för att förebygga
att föroreningar uppkommer.
Vi skall ha kompetens för att inom våra uppdrag kunna
föreslå de mest miljöanpassade lösningarna samtidigt som vi
dessutom arbetar för att minimera negativa miljöeffekter i vår
egen verksamhet.
I våra projekt skall vi planera transportsträckorna så
att vi färdas kortaste väg, dessutom skall vi minimera
tomgångskörning och onödiga turer.
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VÅR MILJÖPOLICY INNEBÄR FÖLJANDE
• Vi ska alltid förebygga miljöföroreningar.
• Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till de fastställda regionala
miljömålen.
• Våra medarbetare, leverantörer och deras förare utbildas i
verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därmed stimuleras till aktiva miljöinsatser.
• Vi ska mäta våra mest betydande miljöbelastningar.
• Vi strävar efter maskin- och transportlösningar som är skonsamma mot miljön.
• Vid investering i fordon ska miljöklass prioriteras.
• Kretsloppstänkandet ska eftersträvas.
• Vi ska uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav
som berör vår verksamhet.
• Vi ska ställa miljökrav på leverantörer och leverantörer av
varor och tjänster samt vid uthyrning av lokaler.
• Vi ska ha beredskap för miljönödlagen.
• Miljöpolicyns lämplighet utvärderas vid ledningens
genomgångar.
• Vi ska göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare,
leverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder,
leverantörer och andra intressenter.
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OLIKHETER OCH UTVECKLING
SKAPAR EN KULTUR AV PRESTATION.
Hos NYAB ges alla utrymme till att vara sig själva.
Mångfalden av människor, med olika egenskaper och
kompetenser, i kombination med höga ambitioner skapar
en miljö där individer trivs, utvecklas och presterar.
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