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1.0 Inledning
BSM Måleri AB:s kärnverksamhet är att bedriva måleri och blästring och härmed
förenlig verksamhet.
BSM Måleri AB eftersträvar en god miljö och arbetar för en hållbar utveckling.
BSM Måleri AB:s miljöledningssystem omfattar all verksamhet i företagets vardagliga
verksamhet där vi tar hand om vårt avfall och väljer material som påverkar miljön så
lite som möjligt.
BSM Måleri AB är medlem i Måleriföretagen i Sverige.

2.0 Miljöledningssystem
Systemet är det verktyg BSM Måleri AB använder för att leva upp till miljöpolicy och
målsättningar.
Systemet skall upptäcka och korrigera eventuella miljöbrister.
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3.0 Miljöpolicy (Policy för hållbar utveckling)
BSM Måleri AB skall utföra arbeten på ett miljömässigt sätt i enlighet med branschens rutiner och förordningar. Vi ska bidra till en hållbar utveckling i samhället genom
att använda produkter och processer med så liten miljöbelastning som möjligt.
Detta kräver av oss:






Att vi samverkar med leverantörer och beställare för att välja produkter som
ger bra hållbarhet till så liten påverkan av miljö och hälsa som möjligt.
Att vi känner till och följer lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
Att vi minimerar och deponerar restprodukter och avfall på det sätt som
föreskrivs.
Att vi minimerar våra transporter genom planering av arbetet.
Att vi väljer leverantörer och entreprenörer som uppfyller våra miljökrav.

Miljöpolicy (Policy för hållbar utveckling)
BSM Måleri AB skall utföra arbeten på ett miljömässigt sätt i
enlighet med branschens rutiner och förordningar. Vi ska bidra
till en hållbar utveckling i samhället genom att använda
produkter och processer med så liten miljöbelastning som
möjligt.
Detta kräver av oss:







Att vi samverkar med leverantörer och beställare för att välja
produkter som ger bra hållbarhet till så liten påverkan av miljö och
hälsa som möjligt.
Att vi känner till och följer lagar, förordningar och föreskrifter inom
miljöområdet.
Att vi minimerar och deponerar restprodukter och avfall på det sätt
som föreskrivs.
Att vi minimerar våra transporter genom planering av arbetet.
Att vi väljer leverantörer och entreprenörer som uppfyller våra
miljökrav.
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4.0 Planering
4.1 Miljöaspekter.
En identifiering av företagets miljöaspekter och dess påverkan på miljön har gjorts.
Följande miljöaspekter identifierades:





Produkter
Utsläpp från transporter
Avfall

4.2 Miljömål.
Produkter.
Vi använder produkter med så liten miljöbelastning som möjligt.
Vi väljer i första hand produkter som är märkta med Svanen eller motsvarande.
Målsättningen är att endast använda vattenburna produkter i målningsarbetet.

Utsläpp från transporter.
Vi planerar vår körning och kör miljövänligt och eftersträvar samåkning.
Målsättningen är att endast använda miljöklassade bilar för egna körningar.

Avfall.
Vi minimerar uppkomsten av avfall och ser till att avfall sorteras och lämnas i rätt
återvinningssystem.
Vi ser till att inga färgrester hamnar i avloppet.
Målsättningen är att allt avfall skall källsorteras och att inget avfall lämnas till deponi.
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5.0 Arbetsorganisation
Ledningen ansvarar för och har kontrollen över miljöledningssystemet.
Ledningen/styrelsen fastställer miljöpolicyn och ansvarar för att policyn och systemet
löpande utvecklas och anpassas till verksamheten.
Projektledare ansvarar för att delarna i miljöledningssystemet är kända för medarbetarna.
Det är projektledaren som ansvarar mot kunden (beställaren) att arbetet bedrivs i
enlighet med miljökraven och förväntningar, projektledaren har även det ekonomiska
ansvaret och eventuell samordning med andra entreprenörer/ leverantörer i projektet.
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