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Verksamhetspolicy 

Eko-Service Skandinavien ska ligga i framkant när det gäller system för insamling, sortering och 
transport av avfall och farligt avfall i Skandinavien. Genom en konstant hög, förutbestämd, industriell 
kvalitet och servicenivå Bllgodoser vi våra kunders behov i alla moment. Vår verksamhet ska verka för 
eD hållbart samhälle där klimatpåverkan är begränsad och naBonella miljökvalitetsmål uppnås samt 
aD arbetsmiljön ska vara så trygg aD ingen drabbas av ohälsa eller kommer Bll skada på grund av 
arbetet. Vi vill verka för aD vår personal trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. 
Vi strävar eFer en hållbar cirkulär ekonomi som gynnar alla. Engagemang och kunskap hos chefer och 
medarbetare inom Eko-Service Skandinavien är en förutsäDning för framgång i deDa arbete. DeDa 
åstadkommer vi genom aD: 

• Vår service Bll kunderna ska vara mer än aD endast återvinna. Vi ska allBd ge personlig 

service Bll kunden där det är prakBskt möjligt, för aD på så säD skapa mervärde för 

kunderna. 

• Verka för aD kunder, leverantörer och anställda blir medvetna om avfallets påverkan på 

miljön om det tas om hand på eD felakBgt säD. 

• Hushålla med materiella resurser och energi samt hantera vårt avfall på eD miljörikBgt säD. 

• Föroreningar från verksamheterna ska minimeras samt användning av miljöstörande 

ämnen begränsas. 

• Se Bll aD transporter effekBviseras och styrs mot transportmedel som drivs av 

förnyelsebara energikällor. 

• Utvärdera och ständigt förbäDra vårt säD aD arbeta i syFe aD minska vår negaBva 

miljöpåverkan. 

• Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och 

med respekt. Vi främjar allBd en god arbetsmiljö som minimerar sjukfrånvaro. 

• Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. 

• Vi ska vara uppdaterade på lagsBFningen kring miljö och arbetsmiljö. 

Denna verksamhetspolicy granskas regelbundet av ledningen och är förstådd av alla medarbetare och 
är Bllgänglig för allmänheten. 

Hans-Peter Walter 
VD och Styrelseledamot 
Eko-Service Skandinavien AB 
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