MILJÖPLAN
Miljöpolicy: Eftersom företagets huvudsakliga uppgift är import och distribution av

laboratoriemateriel, bedöms ur miljösynpunkt tre punkter viktigast att beakta:
 Alla artiklar som importeras ska vara miljöanpassade.
 Mängden emballage som företaget tillför marknaden ska vara så liten som möjligt och emballaget
ska vara av så miljöanpassad beskaffenhet som möjligt.
 Transporterna av materielen ska ske så att deras miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
Sortimentet: Inga miljöfarliga artiklar ska importeras. När sortimentet ändras, ska miljöaspekterna vid

sidan av pris och kvalitet tillmätas stor betydelse.

Emballage: I första hand ska återanvänt emballage användas, i andra hand ska emballage som
tillverkas av återvunnet eller förnyelsebart material användas. Distribuerat material ska återinsamlas.
 Kartonger: Genom återanvändning av kartonger från leverantörer och från lokala skolor och
företag är ca 97% av kartongerna återanvända. Nya kartonger är tillverkade av återvunnet
material.
 Förpackningschips: Genom återanvändning av chips från leverantörer är ca
5% av chipsen återanvända.
 Packtejp: Tejpen är tillverkad av miljövänlig polypropylen. Både tryckfärg
och häftämne är vattenbaserade och helt fria från lösningsmedel.
Återvinning:




Förpackningar: Distribuerat emballage insamlas för återvinning genom att
företaget är anslutet till FTI Förpacknings och Tidningsinsamlingen.
Elprodukter: Sagitta är med i branschsammanslutningen El-kretsen som
garanterar att uttjänta elprodukter och batterier hanteras på ett miljöriktigt sätt
i enlighet med lagen om producentansvar. Naturligtvis följer vi lagkravet på
registrering i Naturvårdsverkets EE-register samt Batteriregister.

Materieltransporter: Alla transporter ska så snart som möjligt ombesörjas av företag som har ett
miljöledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001. Importen ska planeras så att flyg endast i
undantagsfall behöver användas. Utomeuropeisk transport ska ske med fartyg.
 Sjötransporten ombesörjs av Terminus Spedition som arbetar efter en uttalad miljöpolicy.
 Transport inom Europa ombesörjs av PostNord, som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
 Distributionen inom Sverige sker med PostNord som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Kontor och distributionscentral: Verksamheten ska vara miljöanpassad. Miljömärkt materiel ska

användas. Avfall ska källsorteras.

Fastighet och fordon: Av färger, underhållsmateriel och bränslen ska miljöanpassade alternativ väljas.
Miljöansvarig: På företaget ska alltid finnas en miljöansvarig som håller personalen informerad och

som ser till att miljöplanen följs.
Den miljöansvarige ska fortlöpande få lämplig utbildning, som gör henne väl skickad att föreslå
förbättringar av miljöplanen.
 Miljöansvarig: Helena Eklund.

Utvärdering: Miljöplanen ska utvärderas i januari varje år.
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