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VYGON (Sweden) AB
Högströmsgatan 16
931 33 SKELLEFTEÅ
Sweden

Tel:  +46 (0)910 884 50
Fax:  +46 (0)910 884 54
Web: www.vygon.se

Miljöpolicy 
En kontinuerlig strävan att minska företagets miljöpåverkan

www.vygon.com www.vygon.se



Allmänna åtgärder

l Tilldela och offentliggöra formellt ansvar för miljörelaterade frågor

l  Utveckla och dokumentera lämpliga och relevanta rutiner avseende energi, avfall och andra         
     miljörelaterade frågor

l  Genomföra en regelbunden granskning av personalens medvetenhet kring miljörelaterade frågor och vidta  
     nödvändiga åtgärder till följd av granskningsresultaten

Miljöpolicy 
för Vygon (Sweden) AB 

Återvinning
l Se till att rutiner för sortering av olika avfallstyper 

finns och följs

Transport & Resor
l Se över alternativ för reseplanering och därmed 

minska den totala körsträckan för verksamhetens 
bilar 

l Se över alternativ för mer miljövänliga bilar

Energi 
l Belysning – se över alternativ för att minska 

energiförbrukningen för belysningsändamål

l Belysning – se över rutinerna för hur belysningen 
sköts och använda etiketter, affischer eller e-post 
där det är lämpligt för att påminna folk att släcka 
belysningen när den inte behövs

Att lyckas med denna utmaning kräver:

l Tydliga regler och granskning av verksamheten i enlighet med alla gällande miljörelaterade regler och 
föreskrifter

l Minimering av verksamhetens industriella miljöpåverkan och miljörelaterade risker i syfte att förebygga       
olyckor och föroreningar

l Förbättrad avfallshantering inom verksamheten

l Medvetandehöjande insatser och personalutbildning

l En öppen dialog med intressenter och allmänheten för att sprida information

Alla dessa åtgärder ska genomföras som en del av ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta är ett högt prioriterat 
verksamhetsområde och jag uppmuntrar alla medarbetare att aktivt bidra.

Mikael Hedström, VD

Vygon vidkänner såväl sitt juridiska som moraliska        

ansvar när det gäller företagets miljörelaterade  

agerande samt det ansvarsfulla bortskaffandet av 

företagets produkter, restprodukter och emballage.   

Vygon ska verka för att hjälpa sina kunder att 

hantera avfall på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. 

Vygon vidkänner att företagets produkter omfattas 

av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om hantering av smittförande avfall från hälso- och 

sjukvården. (Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 

2005:26).


