
Miljöpolicy Nora Rostfria AB 
Nora Rostfria AB verkar genom sitt miljöarbete inom industriinstallationer för att förebygga förorening 
samt att spara energi. Genom användande av ny teknik och material kan effektiva industriinstallationer 
ge optimala produktionsförutsättningar för industrikunder. Nora Rostfria AB skall stödja kunder vid val 
av material när kunden så önskar. Vid val av material beaktar vi miljöaspekter. För att hålla en hög 
servicegrad gentemot kund samverkar vi med flera leverantörer som bistår oss med en effektiv 
materiellogistik. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs. 
Grundkravet är att lagar och föreskrifter efterlevs. 

I vår dagliga verksamhet strävar vi efter att arbeta efter grunderna i 5S 

- Standardisera 
- Sortera 
- Systematisera 
- Städa 

Detta för att enklare kunna driva företaget mot en hållbar utveckling 

Miljömål 2021-2022 

Övergripande miljömål 

- Arbeta systematiskt för att förebygga och minska verksamhetens negativa 
miljöpåverkan 

- Arbeta systematiskt för att understödja och öka verksamhetens positiva miljöpåverkan 
- Öka medvetandet bland anställda och samarbetspartners om miljöfrågor 
- Väga in miljöhänsyn i alla beslut 

Handlingsplan och upplägg att arbeta med vår direkta miljöpåverkan i vår dagliga verksamhet 

Under perioden 2021-2022 skall arbete med följande målområden prioriteras 

- Energianvändning 
- Kemikalieanvändning 
- Återbruk och avfall 
- Inköp 
- Tjänsteresor 

Kopplat till dessa områden finns tydliga miljömål i samband med uppdrag som ska genomföras samt 
vilka resurser som ska användas, ansvars fördelas och hur miljöarbetet redovisas. 

Uppföljning och uppdatering av våra miljömål sker regelbundet och vi gör inför varje större projekt en 
planering både gällande miljö och arbetsmiljö där vi också följer upp och går igenom eventuella 
avvikelser för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet 

Avvikelser rättas till snarast och dokumenteras för att förebygga att bli återkommande i den dagliga 
verksamheten.  

Personal och arbetsledning har ett avtal som säger att alla avvikelser både gällande miljö och 
arbetsmiljö måste redovisas och tas upp för diskussion för framtida förbättringar. 

Vi uppdaterar oss kontinuerligt och fortbildar personal och arbetsledning för att kunna utföra en 
certifiering. Vi har ett pågående certifieringsarbete med ISO 3438-2, ISO 9001 och ISO 14001. 
Certifieringen kommer att ske under 2022 och utförs i ovannämnd ordning. 

Kontrakten med både konsult och KIWA kan skickas som verifiering. 

Denna miljöplan har uppdaterats och antagits i styrelsen i samband med bolagstämman 
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