Miljöplan

Verksamhet
Profixum AB skall arbeta för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all
verksamhet, såväl nationell som internationell.
Miljökrav skall, så långt som möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av
eller samverkar med oss.
Profixum AB tar sitt samhällsansvar inom miljöområdet genom ett aktivt och långsiktigt
miljöarbete.
Vi förbinder oss därför att:








Identifiera, värdera och möta de krav som ställs på oss inom miljöområdet.
Anskaffa miljöanpassade tjänster och produkter till våra kunder.
Bedriva och ständigt förbättra vår verksamhet på ett sätt som balanserar vårt
samhällsansvar inom miljöområdet med ekonomi och teknik.
Ha mycket god kompetens om miljöfrågor med anknytning till den materiel vi
anskaffar.
Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.
Kontinuerligt förbättra provningsverksamhetens miljöprestanda.
Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.

Vi har idag en (1) st. transportbil från 2018 som drivs på Diesel Miljöklass 1.

Burhan Nuha
VD, Profixum
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Miljöplan

Projekt BRF Pilen, Helsingborg 2019

Avfall
 Emballage källsorteras och återvinns.
 Icke brännbart material lämnas på återvinningscentral alternativ i avsedd
behållare/container på arbetsplats eller enligt avtal.
 Ev. byggnadsmaterial lämnas på återvinningscentral alternativ i avsedd
behållare/container på arbetsplats eller enligt avtal.
 Ev. spill/utsläpp städas omgående.

Transporter
 Personal samåker i transportbil och/eller åker tåg från Halmstad till Helsingborg.
 Övernattningslägenhet brukas för att minimera miljöpåverkan.
 Lokala leverantörer används i första hand.
 Vid avvikelser såsom skadat gods eller som på annat sätt kan påverka kvaliteten i
arbetet meddelas leverantören för omgående omleverans.

Energi
 Energiförbrukning minimeras genom att all utrustning kopplas ut när den inte
används.
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