Miljöpolicy
Polynova skall genom kunskap, erfarenhet och lyhördhet erbjuda produkter och tjänster som
genererar största möjliga kundnytta och ta hänsyn till miljö i vårt dagliga arbete.
Med ordning och reda, och genom att göra rätt från början, skall kunniga medarbetare skapa
förtroendefulla relationer med kund och leverantör.
Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete. Lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav skall
uppfyllas och om möjligt överträffas.
Branschen som Polynova verkar i präglas av produkter tillverkade av oljebaserad råvara. Kundens
användningsområde och även lagstiftning påverkar av vilken råvara produkterna skall vara tillverkade
och om produkter tillverkade av råvara med mindre miljöpåverkan är tillämpliga.
Som ett led i att ständigt förbättra vårt miljöarbete ska Polynova – i den mån det är möjligt – verka för
att produkter baserade på råvaror med minsta möjliga miljöpåverkan väljs i första hand.

Detta uppnår vi genom att:


leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar samt
uppfyller gällande lagkrav för verksamheten



vid våra inköp av egna förnödenheter och utrustning välja produkter med så liten
miljöpåverkan som möjligt



i första hand välja leverantörer som själva aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning.



vid val av produkter ta hänsyn till produktens miljöpåverkan, dvs att i första hand om möjligt
välja produkter baserade på återvunnen råvara i stället för oljebaserad råvara



bevaka marknaden för nya alternativ med mindre miljöpåverkan



ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster med en ständigt minskad
miljöbelastning



informera våra kunder om miljömärkta och miljöanpassade produkter och tjänster



aktivt verka för att våra medarbetare är engagerade, motiverade och kompetenta



motivera och utbilda våra medarbetare till att vara delaktiga i vårt miljöarbete



samverka med våra leverantörer och därmed utveckla miljöanpassad logistik, produkter och
förpackningar



hushålla med resurser och ha högsta möjliga nivå på återvinning



beakta resurssnålhet vid val av produkter och vid planering av transporter och resor
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