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Miljöpolicy OrganoWood
Bakgrund
OrganoWoods affärsidé är att utveckla och leverera miljövänliga träskyddsmedel samt miljöklassat
och hållbart virke skyddat mot eld, röta och fukt. Miljöhänsyn genomsyrar därmed hela bolagets
verksamhet. Med miljö menas omgivningen där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark,
naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 14 001).
Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en
ständigt pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska
bedrivas systematisk och strukturerat.

Syfte
Denna policy riktar sig till företagets medarbetare, styrelse och ägare. Syftet är att beskriva
företagets miljöarbete utifrån bolagets primära arbetsområden och vem som har ansvar för vad,
vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har.

Principer och krav
OrganoWood arbetar med miljövänliga kemiska tekniker, kemikalier och virke i sin verksamhet.
En viktig process vid val av nya kemikalier för bolagets produkter är att försiktighetsprincipen gäller,
dvs om det finns någon risk för att kemikalien inte uppfyller de miljökrav bolaget ställer på sina
produkter ska denna kemikalie väljas bort. Bolagets inköpta virkesråvara ska enbart köpas från
leverantörer som arbetar med hållbart skogsbruk. Spårbarhet av virkesråvaran är ett krav.
OrganoWood ska alltid välja leverantörer som har liknande miljömål som bolaget, alternativt strävar
mot att ha liknande mål. Vidare ska bolagets produkter vara designade så att en enkel
återanvändning eller återvinning kan ske i enlighet med kretsloppsprincipen. Här ligger principen om
avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.
En av principerna för bolagets allmänna verksamhet är utbytesprincipen. Med denna menas att
bolaget kontinuerligt ska byta gammal teknik mot bättre mer miljöanpassad teknik, exempelvis
bolagets bilpark.
I övrigt ska lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten följas.
De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall
förebyggas.

Ansvarsområden
Bolagets verksamhetsansvariga ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn
innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. Information om bolagets miljöpolicy ska ses
över minst en gång per år. De ansvariga ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar
och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa
lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.
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Miljömål
Mål skall årligen sättas på lång sikt (fem år) och på kort sikt (ett år) och omprövas. Mätning och
redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet. Nuvarande miljömål är:
Långsiktig målsättning (inom fem år):
• Minska användningen av fossila färdmedel genom att föredra transporter utan
användning av fossila bränslen.
• Att vara ett koldioxidneutralt bolag avseende hela bolagets verksamhet.
• Att enbart använda tjänstebilar som nyttjar el- och/eller biodrivmedel.
• Vår koncern har som mål att alla våra råvaror ska ersättas med biobaserade alternativ
och att bli ett helt klimatneutralt företag till år 2023.
• Att ha miljöcertifierat samtliga bolagets produkter enligt högsta möjliga klass i respektive
produktsegment på alla nya marknader man introducerar bolaget produkter på.
• Vi undviker flygresor i möjligaste mån och ersätter dessa mot tåg/buss. Går flygresor inte
att välja bort så klimatkompenserar vi. Klimatkompensation är ett komplement till vårt
hållbarhetsarbete, inte en ersättning.
Kortsiktig målsättning (inom ett år):
• Att endast köpa, behandla och sälja trä som är certifierat för att bibehålla ett
hållbart skogsbruk
• Att öka försäljningen och därigenom minska användandet av miljöfarliga produkter.
• Kartläggning av CO2-avtrycket från verksamheten.
Denna miljöpolicy är fastställd av OrganoWoods ledning 2020-10-20.
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