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Miljöpolicy 
Barona ska i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och vara ett företag som verkar för en bättre 

miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån vår miljöpåverkan. 

Denna miljöpolicy är antagen av Baronas ledningsgrupp och är styrande i hur vi i vår verksamhet ska 

följa tillämpliga miljöregler, lagar och förordningar. Vi är medvetna om företagets möjlighet till direkt 

och indirekt miljöpåverkan och har upprättat en handlingsplan och omsätter vår miljöpolicy i praktiken 

genom att: 

• Engagera våra medarbetare i miljöfrågor och miljöansvar genom att öka kunskapen och höja 

medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda. 

• Ställa krav på partners, leverantörer och kunder. 

• Ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar. 

• Ständigt strävar efter att förbättra nyttjandet av resurser inom företaget. 

• Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial på ett miljömässigt sätt 

och minimera användandet av engångsartiklar. 

• Sträva efter minskad förbrukning av papper och övrigt kontorsmaterial. 

• Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt, och använder lågenergilampor i de 

belysningsarmaturer där detta är möjligt. 

• Belysningen ska vara släckt när kontoret inte är bemannat och där möjligt ska sensorer 

användas. 

• Där det är möjligt, nyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, scanning, 

digitala möten och konferenser etc.). 

• I samband med tjänsteresor i första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga 

miljöbelastning. 

• Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster. 

• Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling och inköp av varor, produkter och tjänster i 

allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor och eftersträva kunskap om 

det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle. Detta har medfört en övergång till mer 

miljöanpassade produkter. 

• Sträva efter att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, 

miljövänliga tekniken. 

• Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten. 

• Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk som kan 

hänföras till miljöaspekterna.    

 

 

 

 

 

Denna Policy är antagen av ledningsgrupp och revideras årligen. 

 


