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MILJÖ- OCH ENERGIPOLICY
EuroMining ansvar för hela eller delar av produktionsledet inom gruval. Vi skapar långsiktiga kundrelationer med
stöd av en modern och effektiv produktionsapparat, hållbara idéer och lösningar som ligger i absoluta framkanten
vad gäller samarbete och transparens med alla intressenter i våra projekt utifrån Effektivitet - Kvalitet - Miljö Säkerhetsperspektiv.

Grundsyn
EuroMining skall i all verksamhet, inre som yttre miljö, främja ett långsiktigt miljöarbete och värna om vår natur
och omgivning utifrån perspektivet av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Detta gör vi genom att
• Bedriva vår verksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv vilket även
inkluderar arbetsmiljö, miljöskydd och energianvändning.
• Våra medarbetare, leverantörer och kunder samt övriga samarbetspartners skall stimuleras till konkreta
handlingar som främjar en hållbar utveckling för framtida generationer.
• Lagar och föreskrifter utgör miniminivå.
• Nya rön och ny teknik ska värderas med hänsyn till arbetsmiljö, miljö/resurs samt energianvändning.
• Utbilda medarbetare och våra leverantörer i verksamhetsrelaterad miljökunskap och mäta våra mest
betydande miljöbelastningar i syfte att uppnå ständiga förbättringar i de miljöer vi verkar i.
• Hålla fordon, utrustning och lokaler i sådant skick att de används ur ett miljöeffektivt perspektiv i vårt
arbete liksom att vi vid nyinvesteringar tar hänsyn till miljö- och arbetsmiljörisker i syfte att eliminera
skador.
• Aktivt medverka för att minska energi- och materialförbrukning liksom hantering och utsläpp från
förbränningsmotorer, övriga restprodukter och miljöfarliga kemikalier.
• Aktivt verka för att samordna tjänsteresor och val av transportsätt.
• Källsortera avfall i enlighet med kommunens eller våra kunders källsorteringsprogram

Övergripande mål
Är att arbeta fortlöpande med att säkerställa att den miljöpåverkande resursförbrukningen blir så låg som möjligt
utan att vår verksamhet påverkas negativt. Vårt engagemang för miljöarbete är centralt.

Ansvar och befogenheter skall följas åt
Vi skall arbeta för att vara ett föredöme i vår bransch genom att ta ett personligt ansvar för miljö, arbetsmiljö och
hälsa i det dagliga arbetet samt följa upp och vid behov korrigera insatserna utifrån antagna mål och riktlinjer.
Ledstjärnan för vårt arbete utgörs av antagna styrdokument och policys.
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