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BergmanLabora Miljöpolicy 
Följande plan (ver. 1-2020) för miljöarbete har framtagits av BergmanLabora 
 
 
Bakgrund 
BergmanLabora AB är ett renodlat handelsföretag utan egen tillverkning. Vår verksamhet har därmed 
liten direkt miljöpåverkan. Vi har dock en stor möjlighet att förbättra miljön genom att påverka och 
samarbeta med våra leverantörer och kunder. I vårt sortiment har vi produkter för miljöanalys vilket 
naturligt skapar en hög medvetenhet i miljöfrågor bland vår personal. Regelbundna kontakter med 
våra miljömedvetna kunder bidrar till att vi kontinuerligt uppmärksammas på miljöfrågor.  
 
BergmanLabora AB är sedan 2009 ISO 9001 certifierade. Vi kommer under 2020 påbörja arbetet att 
även certifiera oss enligt ISO 14001 med målsättningen att under 2020 bli certifierade. 
Miljö är en integrerad del av vårt kvalitets- och ledningssystem. 
 
 
BergmanLabora Lednings- och miljösystem 
Nedan en kort beskrivning av vårt lednings- och miljösystem. Under respektive punkt och process 
finns dokumentation och beskrivning av respektive process. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

BergmanLabora AB • Box 705   182 17  Danderyd  •  Tel: 08-625 18 50 • info@bergmanlabora.se   

Organisationsnummer: 556095-1401 • Bg: 924-9772 • www.bergmanlabora.se 

 

Miljöarbete 
Grundläggande för miljöarbetet är att ta reda på vad i vår verksamhet som har en miljöpåverkan, 
direkt eller indirekt. Vi har därför låtit tre studenter från Lunds Universitet, under programmet 
Industriell miljöekonomi, genomföra en Grundläggande miljöutredning av BergmanLabora och vår 
verksamhet. Denna utredning, som gjordes med ISO 14001 som utgångspunkt, är en viktig del av vårt 
miljöförbättrande arbete. 
En annan väsentlig del av vårt miljöarbete är att gällande lagar, föreskrifter och regler som är 
tillämpliga för verksamheten ska följas. 

 

 
 
 
Syfte 
Denna plan riktar sig till företagets medarbetare, kunder och leverantörer. Syftet är att beskriva 
företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har 
ansvar för vad, målsättningar och struktur på miljöarbetet. 
 
 
Miljömål 
Varje år sätts både kortsiktiga och långsiktiga mål för miljöarbetet och redovisas i separat bilaga 
”BergmanLabora Miljömål”. Mätning och redovisning görs fortlöpande och utgör underlag för 
förbättringsarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärderna vi genomför ska vara: 
- Miljömässigt önskvärda 
- Tekniskt möjliga 
- Ekonomiskt rimliga 

 
Arbetssättet för vårt miljöarbete ska 
följa ISO 14001 standarden genom 
PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act). 
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Just nu identifierade områden för miljöförbättrande åtgärder 
 
 
Kunders köpbeteende 
Vi påverkar aktivt våra kunders inköpsbeteenden så att de planerar sina inköp på ett sätt som leder 
till färre leveranstillfällen och därmed färre transporter och minskad mängd förpackningsmaterial. 
Detta sker bland annat genom att erbjuda mängdrabatter och att informera om produkters 
hållbarhetstid. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Transporter och resor 
Ett av de största miljöavtrycken BergmanLabora gör är genom 
vårt resande och varutransporter. 
Bilen är ett viktigt arbetsverktyg när säljare och 
serviceingenjörer besöker och hjälper kunder och för att ta del 
av utbildning och träning hos våra leverantörer. 
Varor måste transporteras från tillverkare till slutkund. 
För att minimera miljöpåverkan genom resor och transporter 
arbetar vi aktivt med bland annat: 

• Fortsatt företagsstrategi att ha anställda säljare och 
tekniker utspridda på flera orter i Sverige. Detta 
minskar avståndet till kunder och på så sätt också vårt 
resande och relaterad miljöpåverkan. 

• Växling till miljöbilar. Under 2020 kommer 23% av 
bilarna vara miljöbilar s.k. ”laddhybrider”. 
Målsättningen är att till 2022 ha minst 50% av bilarna 
miljöklassade (CO2 <60 g/km).  

• Samordning av leveranser 

• I så stor grad som möjligt använder vi direktleveranser 
s.k. ”drop-shipment” av produkter till kunder för att 
korta ner transportvägar. 

• Samresor till kunder och event 

• Öka tågresandets andel av resandet 

• Ökad användning av tele- och videomöten, med 
teknikinvesteringar och utbildningar  

• Möjliggöra arbete från hemmakontor, för en 
minskning av pendlingstransport. 

 
 
 
 
 
Fortsatt  
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Förpackningar 
BergmanLabora är anslutet till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling AB, f.d. REPA).  Därigenom 
uppfyller vi de krav som ställs på oss angående insamling och återvinning av det förpackningsmaterial 
som vi skickar ut till våra kunder. Vi strävar också efter att undvika onödigt förpackningsmaterial 
genom att återanvända det förpackningsmaterial vi får från våra leverantörer och i minsta möjliga 
mån inte packa om till egna förpackningar. Det förpackningsmaterial vi köper ska ha minsta möjliga 
miljöpåverkan. 
 
 
Källsortering/engångsartiklar/avfall 
Vi strävar efter att minimera mängden engångsartiklar på företaget och använder t.ex. inte 
engångsmuggar. 
Vi källsorterar avfall på våra kontor och arbetsplatser. 
 
Sammanställning återvinning: 

 
 
Vi mäter vår återvinning på årsbasis för att kunna följa upp förbättringar och ändrade rutiner. 
Via vårt medlemskap i El-kretsen rapporteras vårt producentansvar för batterier och EE-produkter 
(elektriska och elektroniska produkter) till Naturvårdsverket. 
 
Kontor och arbetsmiljö 
Vi eftersträvar en kontinuerlig energieffektivisering, resurssparande och miljöanpassat arbetssätt.  
Åtgärder som redan vidtagits är att kontorets alla ljuskällor är utbytta mot led-belysning och en 
smart släckningsfunktion av alla delar av kontoret är införd. Kontoret har snålspolande toaletter. Vi 
väljer miljömärkta produkter när så är möjligt, t.ex. vid inköp av toalettpapper, städmaterial och 
hygienmaterial. 
Fakturering växlas till elektroniskt format. 80% av fakturorna vi skickar skickas elektroniskt i 
dagsläget. Fakturorna vi emottar är till 95% elektroniska.  
Vår attestfunktion av fakturor är elektronisk vilket minimerar användningen av utskrifter och sparar 
papper och bläck. 
Vår marknadsföring är till större del digital och består till mindre del av printat material vilket 
minskar användningen av både papper och toner. 
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Ansvar 
Företagets ledningsgrupp och ytterst VD är ansvarig för miljöarbetet. 
Minst en gång per år genomförs Ledningens genomgång där bland annat  

• Internrevisionen gås igenom  

• Ledningssystemet och processer uppdateras 

• Policys gås igenom och revideras 

• Mål och handlingsplaner upprättas 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående policy är fastställd av 
 

 
 
Håkan Hjortsmark 
VD, Kvalitets- och Miljöansvarig 
2020-06-18 


