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Det här är vår Miljöpolicy 
 
Hyttenbolagens övergripande miljöpolicy är att undvika affärsrelationer, som uppvisar brister i hänsyn 
till en god miljö. Vi skall själva uppvisa en god hänsyn och skydda miljön på ett så tydligt och långsiktigt 
sätt som är ekonomiskt möjligt. Vårt miljöarbete ska vara föredömligt. Vi verkar inom en 
markentreprenadbransch med stor energiförbrukning som påverkar vår natur. Riktmärket för god miljö 
utgår främst från svensk lag och andra krav, men även miljöbalkens portalparagraf  
”MB 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde” med särskilt beaktande av dess tillämpning: 
 
1 - människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 
4 - mark och vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas och 
5 - återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas 
så att ett kretslopp uppnås. 
 
Inom ramen för ovan finns en intern miljöhänsyn som skall se till att miljöarbetet aldrig avstannar utan 
ständigt leder framåt till fastställda mål. 
 
Nuvarande framtidssyn, utan särskild prioritering: 

• att sänka vår energiförbrukning och minimera antalet okontrollerade petroleumutsläpp, genom 
att fortlöpande utbilda all personal i större förståelse och engagemang för en mer uthållig miljö 
och förebygga negativ miljöpåverkan. 

• att anpassa oss till myndigheters regler och anvisningar med ständigt fokus på gemensamma 
värden 

• att påtala möjliga energiförbättringar för kunder och leverantörer genom att aktivt lyfta frågan 
vid gemensamma möten 

• att våra varor och tjänster skall medverka till en ökad teknisk livslängd för beställare och 
slutkund. Vid förekommande fall kunna diskutera ett uppdrag eller en produkts 
livscykelperspektiv kopplat till miljö 

• att utveckla vår egen produktionsanläggning på så sätt att logistiken blir effektivare 

• att ständigt utveckla vår egen återvinning för källsortering 
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Hyttenbolagen omfattar: 

AB Grundhytten, 559130-3119 

AB Styrhytten, 556329-9642 
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