
Miljöpolicy 
Dörrsnabben AB´s miljöpolicy lyder:

Vår miljömålsättning är att löpande kontrollera och förbättra miljön på våra arbetsplatser samt 
inom företaget. Vi skall i alla lägen arbeta för att valda material och arbetsmetoder prioriterar så 

väl vår miljö, våra kunder som oss själva 

För att uppnå vår miljöpolicy skall vi:
- Följa lagar och förordningar i miljölagstiftningen
- följa råd och direktiv från lokala myndigheter

- Samordna våra körningar till arbetsplats för att på så sätt minska våra  utsläpp till luft. 
- anpassa våra arbeten enligt våra kunders önskemål och krav

- ha kontroll på och minimera miljökonsekvenserna från våra produkter
- utbilda och informera våra medarbetare om miljö och källsortering så att vi på ett säkert  och ett 

tryggt sätt kan hantera företagets avfall
- avsätta resurser för ett effektivt miljöarbete

- sträva efter att använda leverantörer som arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Genom att följa ovanstående inriktning och ständigt förbättra vårt 
miljöarbete på alla nivåer i vår verksamhet kommer vi att säkra en 

position bland de ledande företagen inom vår verksamhet.
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