
Ventim AB
Miljöpolicy
Ventims miljöarbete och policy finns tillgängliga för 

samtliga medarbetare samt externa intressenter. Det är 

vårt gemensamma ansvar att efterleva policyn. Miljön 

angår oss alla och därför krävs det samarbete och 

engagemang för att skapa en hållbar miljö.  

Miljöpolicyn omfattar såväl Ventims egen verksamhet och 

produkter som våra relationer med medarbetare och 

leverantörer.

Vårt miljöarbete är under ständig förbättring vilket även 

skall avspeglas genom att miljöpolicyn, miljömålen och 

miljökraven kontinuerligt revideras och utvecklas. 

Vår ambition är ett aktivt miljöarbete där vi ser på hela 

värdekedjan av produkter och tjänster. Genom 

etablerade rutiner och dialoger säkerställer Ventim att 

miljöarbetet drivs löpande genom ett väl etablerat 

ledningssystem för att säkerställa produkternas kvalitet. 

Vår attityd kännetecknas i respekt, samarbete och glädje i 

dialogen med våra medarbetare, leverantörer och 

samarbetspartners.

Vårt agerande

El och energi

Öka effektiviteten i användning av energi. 

De Nationella miljömålen, Generationsmålet samt Begränsad klimatpåverkan. 

Transporter/drivmedel

Ventim har till år 2021 effektiviserat transporter genom exempelvis samåkning för att minska 
körsträckor. Ersatt en del av företagets mötesresor/år med video- webb-, telefonmöten. 
Rapporterar årligen CO2 utsläpp från den interna bilflottan till koncernen för uppföljning och 
målsättning. Ett kontinuerligt arbete gällande externa transporter pågår för att effektivisera samt 
minska antalet transporter. 

De nationella målen: Generationsmålet, Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt. 

Kemikalier

Ventim utvärderar kontinuerligt kemikalieanvändningen på företaget för att säkerställa att 
användningen går i linje med vårt mål att substituera farliga kemikalier på den så kallade PRIO 
listan. 

De Nationella målen: Giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet.

Vi bevakar och följer ständigt tillämplig miljölagstiftning och andra intressentkrav 

Vi samarbetar och ställer krav på våra leverantörer för att säkerställa om varor, produkter innehåller 
ämnen på EU:s Kandidatlista, vilket är ett lagkrav hos leverantören att informera om en vara 
innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne. 

Vi ger också medarbetarna förutsättningar att ta miljöhänsyn i det dagliga arbetet, bland annat 
genom utbildning och informationsinsatser. De Nationella målen: Samtliga målen
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