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Innehåll

1.0  Uppfylla lagstiftningen
2.0 Miljöcertifierade enligt ISO 14001 
3.0 Ansvarsfull resursanvändning
4.0 Proaktivt arbete i alla led
5.0 Information och utbildning
6.0 Kommunikation och öppen dialog
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vårt miljöarbete utgår från ett livs-
cykelperspektiv. vi arbetar proaktivt 
och systematiskt för att minimera den 
påverkan våra processer, produkter och 
tjänster har på miljön. vårt miljöarbete 
ska leda till en hållbar utveckling både 
ur ett ekonomiskt och ur ett miljömäs-
sigt perspektiv.

policyns sex kärnområden:

1. Uppfylla lagstiftningen

2. Miljöcertifierade enligt 
 ISO 14001

3. Ansvarsfull resursanvändning

4. Proaktivt arbete i alla led

5. Information och utbildning

6. Kommunikation och öppen  
 dialog
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Syftet med policyn är att beskriva Carlsberg 
Sveriges ambition att bidra till en hållbar utveckling 
i vårt samhälle. Miljö är därför en kärnfråga där vi 
strävar efter att använda naturresurser och andra 
resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och på 
så sätt minimera den inverkan som vår verksamhet 
har på miljön. 

Miljöpolicyn är godkänd av vd, 
Carlsberg Sverige, 
december 2014.

Denna policy omfattar Carlsberg Sverige och anknyter till The Carlsberg group environmental Policy.
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För att uppfylla vår ambition 
har vi sex principer som styr vårt 
miljöarbete: 

1.0 2.0
Uppfylla 
lagstiftningen
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miljöcertifierade 
enligt iso 14001

2.1 verksamheten inom Carlsberg 
Sverige är miljöcertifierad enligt 
ISO 14001. vi har mätbara miljö-

 mål och handlingsplaner som 
kontinuerligt följs upp.

1.1 vi ska uppfylla lagstiftning 
och andra miljökrav där vi 
verkar. vår ambition är 

 att göra detta med god 
marginal.
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3.0 5.0

6.0

4.0
ansvarsfUll 
resUrs-
användning

3.1 verksamheten ska sträva efter 
att använda resurser så effektivt 
som möjligt. Detta gäller för-

 brukning av el, värmeenergi 
 och vatten men också att upp-
 komsten av avfall och avlopps-

vatten är under kontroll. 
 Avfall ska källsorteras och 

avloppsvatten ledas till kom-
munalt reningsverk.

proaktivt arbete 
i alla led

information och 
Utbildning

5.1 vi ska kontinuerligt informera 
och utbilda våra medarbetare i 
miljöarbetet för att möjliggöra 
för dem att minska sin miljö-
påverkan såväl i arbetet som 
privat och för att ta tillvara 
deras idéer och förslag för att 
nå ständiga förbättringar.

kommUnikation 
och öppen dialog

6.1 vi ska öppet och sakligt komm-
unicera om vårt miljöarbete och 
uppmuntra till dialog och sam-

 arbete med våra kunder och 
andra intressenter för att till-

 sammans nå miljömässiga 
framsteg.

 

vårt miljöarbete fokuseras på följande strategier: 

•	 	Minimera	vår	klimatpåverkan
•	 	Hållbar	resursförbrukning
•	 	Framtidens	förpackningslösningar	
•	 	Resurseffektivitet	via	Lean

4.1 vi arbetar med, och planerar 
för, att välja bra råvaror, 
processer, hjälpmedel, för-

 packningar och transporter. 
Detta är en del av innova-
tions-, inköps- och invest-

 eringsprocesserna.
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