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Miljöledningssystem
Vårt miljöledningssystem beskriver hur vi övergripande arbetar och hanterar miljöaspekter i
verksamheten. Vår målsättning är att alla aktiviteter ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.
Vi gör alltid en inventering av eventuellt avfall innan vi påbörjar ett projekt. Allt avfall hanteras
enligt miljöbalken samt rekommendationer och riktlinjer som finns. I de fall det krävs anmälan
till miljöförvaltningen vid sanering, återvinning och återanvändning sker så. Vi dokumenterar
alltid eventuellt farligt avfall som uppstår vid ett projekt och redovisar alltid kvitton på
avfallshantering så att beställaren ska kunna följa upp hanteringen.
Åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och uppfylla gällande miljölagstiftning samt andra krav
integreras i den dagliga verksamheten. Vi arbetar proaktivt med att ständigt förbättra vårt
miljöarbete samt förebygga påverkan på miljön.
Inom bolaget arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan genom att:
• Vid inköp, prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön där
alternativ finns.
• Hushålla med material och energi samt i den mån det är möjligt återanvända och
återvinna material.
• Vid resor, söka miljöanpassade lösningar.
I samverkan med våra uppdragsgivare arbetar vi för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle
genom att:
• Vid fastighetsunderhåll, föreslå ökad användning av reparbete framför resurskrävande
byggställningar eller lyftkranar.
• I fastighetsutvecklingsprojekt, föreslå långsiktigt hållbara alternativ vid material- och
installationsval samt minskad energianvändning.
• Effektivisera våra projekt och insatser för att i ett längre perspektiv minska antalet körda
sträckor med bil.
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Environmental management system
Our environmental management system describes how to manage the environmental aspects of
the business. Our goal is that all activities should have as little environmental impact as possible.
We always make an inventory of any waste before starting a project. All waste is handled
according to the Environmental Code, and the recommendations and guidelines there. We make
sure to follow the regulations regarding work that require notification to the environmental
administration, such as work including decontamination and recycling. We always document any
hazardous waste generated by the project, and save documentation for waste disposal so that the
client gets the opportunity for follow ups.
Measures to reduce our environmental impact, and comply with applicable environmental
legislation and other requirements, is integrated into daily work. We work proactively to
continually improve our environmental performance and prevent environmental impact.
Within the company, we work to reduce our environmental impact by the following:
• At purchase, prioritize goods and services means less load on the environment in which
options are available.
• We strive to be as economical as possible with materials and energy, and to the extent
possible, reuse and recycle materials.
• When traveling, we seek as environmentally friendly options as possible.
In collaboration with our clients, we work to contribute to a sustainable society by the following:
• For property maintenance, propose an even greater use of ropes as an environmentally
friendly alternative to scaffolding or cranes.
• In property development, proposing sustainable alternative for materials and installation
choices and reduced energy consumption.
• Streamlining our projects tp be able to reduce mileage by car.

Klätterservice i Norden AB
Sporthallsvägen 2B
S-263 34 Höganäs
Sweden

www.klatterservice.se
info@klatterservice.se
08-588 311 30
Organisationsnummer: 556832-2464

