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1 Bakgrund och syfte  

Som en marknadsledande helhetsleverantör av hållbara fasader har Fasadgruppen en påverkan på 
miljön genom bolagets dagliga aktiviteter och verksamhet. För att minimera denna påverkan och vara 
med och bidra till en hållbar utveckling ska Fasadgruppen ta ansvar för sin miljöpåverkan och arbeta 
aktivt för att effektivisera verksamheten. Genom detta arbete kan mervärde skapas för kunder, 
leverantörer, samarbetspartners och oss själva. 

Syftet med denna policy är att skapa tydlighet för hur samtliga bolag inom Fasadgruppen ska agera för 
att minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön. 

 

2 Policy 

Fasadgruppen ska arbeta systematiskt och integrerat i hela verksamheten för att utveckla miljöarbetet, 
reducera potentiell negativ miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

2.1 Övergripande 

Fasadgruppen ska alltid följa aktuella lagar och regler på miljöområdet. För att göra detta ska de lagar 
och föreskrifter samt tekniska standarder som relaterar till Fasadgruppens verksamhet ständigt 
bevakas genom uppföljning på webben och prenumeration hos lagbevakningstjänst. 

Samtliga arbetsledare ska förses med relevant miljökompetens vilket Fasadgruppen ska ansvara för. 
Detta ska dokumenteras i kompetensmatris (se Appendix A: Kompetensmatris) för personal i varje 
bolag och redovisas för koncernledningen årligen. 

Samtliga bolag i koncernen ska ha ett anpassat och certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 
eller enligt annat likställt miljöledningssystem. Detta ska granskas av externt certifieringsorgan årligen.  

Fasadgruppen ska sträva efter att ständigt effektivisera all energianvändning och i möjligaste mån 
använda förnyelsebar energi. Detta ska mätas och följas upp på koncernnivå årligen. 

Miljöaspekter ska alltid beaktas vid inköp och val av material och tjänster. 

Fasadgruppen ska sträva efter att minimera miljöpåverkan från resor och ta hänsyn till miljöaspekter 
vid val av tjänstebilar och övriga färdmedel. Se Riktlinjer för personalen (Personalhandbok). 

2.2 Miljöarbete i våra projekt 

Fasadgruppen ska sträva efter att ständigt effektivisera arbetsmetoder och processer samt arbeta med 
att minska materialspill.  

Arbetsplatser ska förses med återvinningskärl så att avfall och byggmaterial kan källsorteras. Avfall och 
restprodukter uppkommer dels vid renovering då gammalt material tas bort och vid nyproduktion då 
det kan kvarstå material som ej förbrukats. Ofarligt gammalt material ska återvinnas medan farligt 
material går till deponi. Ej förbrukat material ska användas vid annat projekt och obrutet material tas 
tillbaka av leverantören. Om detta ej är möjligt ska det hanteras som gammalt material. Avfallsstatistik 
ska mätas och följas upp på koncernnivå årligen. 
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Vid tvätt av fasader ska endast godkända och miljödeklarerade kemikalier användas och tvättvattnet 
ska hanteras enligt gällande föreskrifter. 

Fasadgruppen ska alltid lämna säkerhetsdatablad på de kemisk-tekniska produkter som använts i 
entreprenad. 

I projekterings- och genomförandearbetet ska Fasadgruppen aktivt delge kunskap om olika material 
och byggteknikers miljöpåverkan till Fasadgruppens kunder. 

 

3 Målgrupp  

Denna policy gäller för alla enheter inom Fasadgruppen. 

 

4 Roller och ansvar  

Fasadgruppens VD ansvarar för denna policy. 

 

5 Undantag  

Nya dotterbolag undantas från kravet på ISO-certifiering under deras första år i koncernen. Senast ett 
år efter förvärv ska ledningssystem vara implementerade. Undantag från denna policy ska godkännas 
av Fasadgruppens styrelse. 

 

6 Bevis på efterlevnad  

För att policyn ska anses efterlevd ska följande kriterier vara uppfyllda: 

• Dokumentation kring aktuella lagkrav och regler har upprättats. 

• Utdrag från kompetensmatris för arbetsledare har redovisats för koncernledningen i syfte att 
säkerställa att alla arbetsledare har försetts med relevant miljökompetens. 

• Miljöledningssystem enligt ISO14001 eller annat likställt miljöledningssystem är implementerade i 
samtliga dotterbolag och har certifierats av externt certifieringsorgan. Certifikaten har 
presenterats till koncern-VD.  

• Fasadgruppen har sammanställt årets energianvändning från samtliga kontor och presenterat 
detta under ledningens genomgång av ledningssystemen. 

• Sammanställning av avfallshantering inom koncernen har presenterats på ledningens genomgång 
med redovisning av källsortering och återvinning. 

• Samtliga dotterbolag har tagit del av denna policy. VD för varje dotterbolag har rapporterat till 
koncern-VD att policyn har kommunicerats och implementerats.  

• Protokoll från styrelsemöte med genomgång av policy och eventuella revideringar har upprättats. 
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7 Associerade dokument 

• Riktlinjer för personalen (Personalhandbok) 

• Appendix A: Kompetensmatris 
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