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Utifrån vår värdegrund Professionell / Kompetent / Engagerad / arbetar vi för ett tryggare och 
mer brandsäkert samhälle. Företaget har en strävan mot att vara totalleverantör – att hjälpa 
våra kunder att ta totalt ansvar för sitt brandskydd, med målet att vara det ledande 
brandskyddsföretaget i Norden. Vår verksamhet bidrar till samhällsnytta och genom användning 
av våra produkter och tjänster förebyggs de allvarliga föroreningar som är följden av en brand. 
 
Vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar vår verksamhets systematiskt och konsekvent, i 
syfte att aktivt minska miljöpåverkan och förebygga förorening från vår verksamhet, produkter 
och tjänster. 
 
Identifierade betydande miljöaspekter är de brandskyddsprodukter som är en del av vårt 
erbjudande. Vår strävan är att tillhandahålla produkter med bästa möjliga miljöegenskaper.  
För en hållbar resursanvändning söker vi samarbeten med produktleverantörer med ett tydligt 
livscykelperspektiv för sina produkter. 
 
Andra betydande miljöaspekter är utsläpp p g a transporter. Företaget arbetar aktivt för att 
optimera lager och logistiklösningar i syfte att minska behovet av godstransporter. Genom ett 
digitaliserat arbetsordersystem för vår kundnära personal, skapar vi möjligheter till effektiv 
resursplanering med ett minimum av resor. Med tillämpning av Eco Driving och användning av 
elbilar samt bilar med högsta Euroklass, begränsar vi så långt möjligt utsläppen i vår dagliga 
verksamhet. 
 
Vår strävan är att minska antalet fel i verksamheten, för att undvika resursslöseri och onödig 
miljöpåverkan, t ex. vid returer och kassation. 
 
Vårt åtagande innebär bl.a. att uppfylla de krav som ställs på verksamhet och produkter genom 
lag och myndighetsbeslut och att i vår tur ställa motsvarande krav på våra leverantörer och 
samarbetspartners. 
 
En naturlig del av vårt ledarskap och medarbetarnas dagliga arbete är att hantera risker och 
möjligheter. Vårt arbetssätt genomsyras av att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att 
uppnå bättre miljöprestanda.  
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