
 
Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 SKELLEFTEÅ, www.vygon.se, info@vygon.se 

Vygon (Sweden) AB 

Avfallshanteringspolicy 

 

 

 
 

 

Reviderad 2022-06-30 

 

 

 

 

 

http://www.vygon.se/


 
Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 SKELLEFTEÅ, www.vygon.se, info@vygon.se 

Policyn 

Inledning  

 

Denna Avfallshanteringspolicy har upprättats av Vygon (Sweden) AB för att ta itu med denna del av 

vår Miljöpolicy. 

 

Avfall definieras i Miljöbalken och Avfallsförordningen. 

 

Vygon (Sweden) AB åtar sig att reducera företagets miljöpåverkan genom att hantera sitt avfall på ett 

effektivt och hållbart sätt. 

 

Vygon (Sweden) AB bedriver försäljning och distribution av medicintekniska produkter till 

sjukvården. Avfallet är av varierande art och tillkommer inte som ett resultat av en 

tillverkningsprocess, utan majoriteten avser produktförpackningar och bortskaffandet av 

pappersavfall. 

 

Specifika frågor som lyfts fram: 

• Hanteringen och minimeringen av förpackningsavfall 

• Den pappersmängd som förbrukas hos Vygon (Sweden) AB 

 
 

Denna policy tar upp de arbetssystem som ska: 

• Möjliggöra för Vygon (Sweden) AB och dess medarbetare att se till att allt avfall bortskaffas 

på ett korrekt sätt, utan att äventyra människors hälsa och genom att använda 

processer/metoder som har minsta inverkan på miljön. 

• Se till att personer som hanterar, producerar, paketerar, transporterar och/eller bortskaffar 

avfall, vidtar åtgärder för att undvika skada/risk för skada, på sig själva eller andra (inklusive 

allmänheten). 

Avfallsminimering 

De åligger Vygon (Sweden) AB att minimera den avfallsmängd som produceras; i den mån det är 

rimligt och med ekonomin i åtanke. 

Återanvändning 

I den mån det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, ska Vygon (Sweden) AB återanvända produkter 

som ännu inte nått slutet av sin livslängd. 

Återvinning 

Återvinning av avfall ska främjas och genomföras, för att minimera den avfallsmängd som är avsedd 

för deponi. 

Bortskaffande 

Där produktion av avfall är oundvikligt, ska Vygon (Sweden) AB se till att företagets lagrings-, 

hanterings-, transporterings- och bortskaffningsprocesser uppfyller gällande lagstiftning. 
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Målsättningar  

 

Vygon (Sweden) AB ska kontinuerligt sträva efter att förbättra sitt miljöarbete. Detta innebär att vi 

ska: 

• Bidra till att minska deponeringen av kommersiella och industriella avfall. 

• Utveckla och tillämpa hållbara processer och rutiner. 

• Se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan att äventyra människors hälsa och genom att 

använda processer som har minsta möjliga inverkan på miljön. 

• Se till att korrekta och lämpliga avfallsbehållare görs tillgängliga och lättåtkomliga för alla 

medarbetare. 

• Sträva efter att reducera vår användning av resurser som vatten, värme och el samt förebygga 

föroreningar. 

• Övervaka och utvärdera vårt miljöarbete. 

• Uppfylla nationella och internationella avfallsrelaterade miljölagstiftningar, samt relevanta 

krav. 

• Tilldela en enskild person ansvaret och uppdraget att hantera denna Policy samt säkerställa 

dess efterlevnad. 

• Etablera tydliga ansvarsområden och ledningsriktlinjer för hur denna enskilda person ska 

rapportera och vidta åtgärder om Policyn inte efterföljs. 

• Övriga avdelningschefer ska se till att denna Policy görs känd och följs. 

• Vygon (Sweden) AB ska implementera denna Policy i den mån det är praktiskt möjligt utifrån 

tillgängliga resurser. 
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