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Sign

Syfte
Denna policy visar BIG BAG:s kundlöfte gällande hänsyn tagna till miljöaspekter vid
utförda tjänster och verksamhetsdrift.
Målgrupp
Policyn riktar sig till samtliga anställda inom BIG BAGs verksamhet, företagets
underleverantörer samt inhyrda underentreprenörer. Policyn riktar sig även till
externt inhyrd personal på alla av företagets avdelningar.
Ansvar
Ansvarig för godkännande samt efterlevnad av följande rutin är BIG BAGs VD.
Kvalitets- och Miljöchef/ ansvarig på BIG BAG ansvarar för att verksamhetssystemet
innehåller den senaste godkända utgåvan av policyn. Respektive enhetschef ansvarar
för att policyn är känd för personalen på sin enhet. Om någon av dessa tjänster är
vakant går detta ansvaret över till VD för BIG BAG AB.
Miljöpolicy
BIG BAG bedriver miljöriktig återvinning med kretsloppsanpassade lösningar inom
restprodukthantering, med långsiktigt miljötänkande och skonsamt
resursutnyttjande. Vi säljer miljöservicetjänster som är baserade på optimal
hantering av restprodukter, och driver utvecklingen framåt för att ständigt minska
utnyttjandet av naturresurser.
BIG BAG arbetar aktivt med transportplanering och samtransporter för att på så sätt
optimera våra körningar, samt byter till nya fordon kontinuerligt för att ha en så
modern och energisnål maskinpark som möjligt. Vidare ställer BIG BAG krav på
underentreprenörer att dessa skall ha miljön i åtanke vid utförande av BIG BAGs
tjänster.
Genom verksamhetens miljömål arbetar BIG BAG för ständig förbättring av
miljöarbetet i hela organisationen. Vi strävar efter att öka kunskapen och
medvetandet kring miljöfrågor för att förebygga alla typer av föroreningar.
I BIG BAGs arbete följer vi de lagar och bestämmelser som ställs på verksamheten i
alla led. BIG BAG:s verksamhetssystem ska hålla sådan kvalitet att det vid alla
tillfällen är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Dokument och arkivering
Arkiveringstiden för detta dokument är 10 år.
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