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Miljöpolicy för FORSTEC DENTAL AB
En frisk miljö på jorden är en förutsättning för allt liv och i sin förlängning allt företagande. Vi måste
alla, individ, stat som företag, hushålla med våra ändliga naturresurser och vara aktsamma på vår hur
vi hanterar de rester som vi som företag tvingas att lämna efter oss som en konsekvens av den
verksamhet vi bedriver eller annan form av miljöpåverkan vår verksamhet kan resultera i.
Vår miljöpåverkan har utretts i vår miljöutredning, där även vår verksamhets miljöpåverkan har
riskbedömts. Denna miljöpåverkan har bedömts utifrån allvarlighetsgrad, omfattning och vår egen
förmåga att påverka. Utfallet av denna utredning vägleder oss i vad vi skall fokusera det egna
miljöarbetet på, och utgör grunden för vår miljöpolicy.
Nedanstående punkter konkretiserar vår inställning:
Vi skall:
• Prioritera produkter som är det bästa miljövalet i sin klass.
• Följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
• I vår verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
• Prioritera ”gröna” transporter.
• Ta hänsyn till eventuella miljökonsekvenser i alla större verksamhetspåverkande beslut.
• Införa åtgärder omgående som har en positiv miljöpåverkan, då det är praktiskt och
ekonomiskt genomförbart.
• Återanvända emballagematerial då detta är möjligt.
• Vid inköp, samla större volymer av vissa varor för lägre miljöbelastning vid transport.
• Utbilda och stimulera personalen till ett aktivt och engagerat miljöarbete.
• Källsortera vårt avfall.
• Återvinna värme som alstras vid vår produktion.
• Lämna in överblivna material för återvinning eller destruktion.
• Utveckla lösningar inom produktionen som kräver mindre energi.
• Arbeta för att vår mängd leverantörer ska minska och att andelen långväga leverantörer ska
minskas
• Ständigt arbeta för och söka förbättrande åtgärder ur ett miljöperspektiv.

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt
miljöarbete.
Malmö den 10 mars 2019.
Magnus Martinsson
VD,
Forstec Dental AB
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