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Ett aktivt arbete för en hållbar miljö

MILJÖPOLICY



Bredablick Facility Services uttalade mål, och en av de värderingar som 
genomsyrar hela vår verksamhetskultur, är att utmana branschen och 
hela tiden ligga i framkant i utvecklingen. Detta gäller även miljöfrågan, 
vilken vi driver aktivt i den dagliga verksamheten. Det är viktigt för oss 
att bidra till en hållbar miljö, och vi gör det genom ett långsiktigt arbete 
med att minska miljöbelastningen. 

MILJÖN I FOKUS
ALLTID MED



Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra 
arbetssätt, vilket bland annat innebär följande: 

GRUNDPRINCIPER FÖR MILJÖARBETET

• Vi arbetar för att förebygga hälsorisker för våra 
medarbetare och kunder.

• Vi arbetar för att främja miljömärkta städmedel.

• Vi marknadsför aktivt vattenbaserade städmetoder.

• Vi investerar i digitaliseringsverktyg som hjälper oss 
att följa vår förbrukning.

• Vi arbetar för att minimera avfallsmängder.

• Vi arbetar för att förebygga miljöproblem och 
minska verksamhetens miljöbelastning.

• Rutiner för att säkerställa att såväl gällande lagstiftning 
som våra kunders krav relaterat till miljöfrågan efterföljs.

• Alla medarbetare tar del av vår miljöpolicy vid introduktion.

• Miljöpolicyn presenteras på vår hemsida.

• Miljöpolicyn går hand i hand med vårt kvalitetsarbete.

• Vi tar hänsyn till miljön i schemaläggning av våra 
medarbetare.

• Vi utvecklar våra tjänster med ett miljöfokus.

• Vi arbetar på ett återhållsamt sätt när det gäller utnyttjande 
av energi-, vatten och andra miljöresurser.

• Källsortering och återvinning är en självklarhet såväl internt 
som hos våra kunder.

www.bredablickgruppen.se

ETT LÅNGSIKTIGT MILJÖARBETE



www.bredablickgruppen.se

MILJÖMÅL - HUVUDFOKUS PÅ KEMIKALIEHANTERING

Den mest betydande miljöaspekten för Bredablick Facility Services är hanter-
ingen av kemikalier, som därför är vårt nuvarande huvudfokus. Vår målsättning 
är att till år 2024 ha minskat kemikalieförbrukningen med 75%. En viktig del 
av detta arbete är framtagandet av ett nytt rengöringsmedelssortiment, 
vilket ska vara klart under 2022. Vår personal utbildas via vårt interna utbild-
ningsprogram, Bredablick Academy, som har fått ett tydligt miljöfokus och 
särskilda pass som behandlar vårt miljöarbete och användning av kemikalier. 
Vi ser också över logistiken för städuppdrag och materialdistribution för att 
minska behovet av transporter i den dagliga driften. 

Bredablick Facility Services är certifierat 
inom städtjänster enligt:

• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015

ISO-CERTIFIERINGAR

ÅTAGANDE, EFTERLEVNAD OCH EGENKONTROLL

Bredablick Facility Services åtar sig att uppfylla miljökraven, såvål lagkrav som 
våra kunders miljökrav och våra egna miljömål. För att säkerställa att vi efter-
lever detta åtagande har vi ledningssystem och rutiner för lagbevakning och 
egenkontroller. Vår verksamhetsledning sätter övergripande miljömål och 
säkerställer att vi har rätt kompetens samt resurser för att nå målen. Våra 
driftchefer och arbetsledare säkerställer att rutinerna utvecklas och efter-
följs samt att medarbetarna strävar mot miljömålen i den dagliga driften.


