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VMP Groups miljöansvar
All företagsverksamhet medför miljökonsekvenser. Vi har lyft fram miljöfrågor som en del av
företagets värden och i det dagliga arbetet. VMP:s miljöansvar genomförs med hjälp av ett
miljösystem. Vi tror att ett miljöpositivt agerande även påverkar miljöattityderna hos våra
medarbetare. VMP Group med ingående kedjebolag skall verka för att skydda miljön och leva
upp till samtliga nu gällande bindande krav.
Målet med VMP:s miljöarbete är att
1) minska företagets miljöpåverkan,
2) öka arbetstagarnas miljömedvetenhet och
3) genom information, utbildning och uppföljning ständigt utveckla vårt miljöpositiva
agerande.
Hösten 2009 beviljades VMP av Det Norske Veritas det internationella miljöcertifikatet ISO
14001:2015, som ingår i VMP:s kvalitetssystem. I enlighet med kvalitetssystemet utvärderar
DNV effektiviteten hos VMP:s miljöpolicy liksom hur väl miljömålen uppfylls. VMP Group har
dessutom förbundit sig att följa miljölagstiftningen.
VMP Groups miljöprogram
VMP:s miljöprogram innefattar mål, åtgärder och mätverktyg för det dagliga miljöarbetet. I
miljöprogrammet har vi förbundit oss att
minska energianvändningen och mängden pappersavfall
•

Vi strävar efter att minska energiförbrukningen genom att beakta bland annat elapparater, lokalinredning, uppvärmning och belysning. Vi gynnar förnybar energi.

•

För att minska koldioxidutsläpp vid arbetsresor gynnar vi allmänna kommunikationsmedel och för att minska resandet gynnar vi distans- och videokonferenser.
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•

Vi använder Svanenmärkt och EU-blomman-märkt papper. Vi minskar mängden pappersavfall och effektiviserar återvinningen av papper och annat avfall.

öka miljömedvetenheten genom information och introduktion
•

Vi sprider miljömedvetenhet bland våra ambulerande anställda i bl.a. månatliga nyhetsbrev och på vår webbplats.

•

Nya arbetstagare informeras om VMP:s miljöpolicy.

•

I vår kommunikation berättar vi om VMP:s miljövärden. Målet är att våra medarbetares positiva inställning till miljöskydd också ska förmedlas till våra företagskunder.

och att ständigt utveckla vårt miljöpositiva agerande.
•

Miljöarbete har sedan 2009 ingått i VMP:s kvalitetsledning. Vårt miljöarbete har dock
bara börjat. Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet, och målet är att miljöfrågor i
framtiden ska beaktas i alla beslut. Vi strävar till exempel efter att beakta produkters
och tjänsters ursprung och koldioxidavtryck i all upphandling.

•

Genom interna och externa revisioner samt mätning följer vi regelbundet upp hur
miljömålen uppfylls.

