För införande av miljöledningssystem som uppfyller kraven i den nationella
miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas utfärdas

MABI Sverige AB
Huvudkontoret
Stationen Gärdet - Tegeluddsvägen 82
Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i
Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:
• En miljöpolicy, mål och handlingsplan
• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
• Genomfört konkreta miljöförbättringar
• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
• Förankrat och redovisat miljöarbetet
• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.
Miljödiplomet är giltigt till och med 2021-09-30

………………………………………………………………

Mikael Kihlblom
Sustema AB, Stockholm den 9 december 2020
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MILJÖPOLICY
MABI Sverige AB
2020-10-01

André Schleemann
Vd

MABI OCH MILJÖN
MABI verkar inom fordonsbranschen, en bransch med hög miljöpåverkan. Därför
ger ett effektivt och väldefinierat miljöarbete också stora mätbara resultat. Mot
denna bakgrund är det självklart för oss att med kunskap och engagemang
bedriva vår rörelse så miljöeffektivt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt
inom ramen för miljölagstiftningen. Vårt mål är också att ständigt förbättra våra
processer sett ur ett miljöperspektiv, vi ska bidra till en långsiktigt och hållbar
utveckling i vår bransch. MABI är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
VÅR POLICY I MILJÖFRÅGOR ÄR SOM FÖLJER:
FORDON
•

Vid fordonsinköp skall motor- och drivmedelsalternativ med lägst miljöpåverkan prioriteras
då detta är ekonomiskt genomförbart

•

Utbildning inom fordonsteknik ur miljösynpunkt skall ske löpande för all personal inom
företaget

HANTERING OCH ÅTERVINNING
•

Samtliga kemiska produkter som används vid rengöring av fordon skall vara effektiva och ha
så låg miljöpåverkan som möjligt

•

Förvaring och lagring av kemiska produkter skall ske i speciella kärl avsedda för ändamålet

•

Särskilja och återlämna allt miljöfarligt spillmaterial till återvinning eller destruktion

•

På de administrativa avdelningarna tillse att källsortering av papper görs

INKÖP
•

Inköp av miljömärkta kemiska produkter skall alltid prioriteras

•

Vid inköp av kontors- och förbrukningsartiklar skall miljömärkta produkter alltid prioriteras

ENERGI- OCH VATTENANVÄNDNING
•

Sträva efter att förbruka så lite vatten och energi som möjligt vid iordningställande av fordon

•

Samtliga tvättanläggningar skall vara godkända och kontrollerade för att minimera utsläpp

