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M 
Miljö & Energipolicy 

National Halmstad 

”Verksamheten vid National Halmstad skall bedrivas på ett sådant sätt att en ständig 
förbättring av företagets påverkan på den lokala såväl som globala miljön uppnås”. 

 
Denna förbättring skall ske genom att: 

• Designa våra egna arbetsflöden och erbjuda lösningar till Kund med 
hållbarhet i åtanke.  

• Välja återvinningsbara alternativ eller bästa miljöalternativet där det är 
möjligt 

• Minimera resursslöseri i alla led 

• Driva den egna materialutvecklingen & påverka kunder att välja produkter 
innehållande förnyelsebar råvara 

• Driva handlingsplan för att effektivisera energianvändningen baserat på 
genomförd energikartläggning, ledarskap, medarbetarengagemang och 
ny teknik.  

• Ta miljö- och energihänsyn i alla större investeringar och upphandlingar. 

• I största mån använda energi från förnyelsebara källor 

• Ha miljösamverkan med våra leverantörer och underentreprenörer 

• Ha en god arbetsmiljö och en miljö- och energimedveten personal 
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M 
Environmental & Energy Policy 

National Halmstad 
Operations at National Halmstad shall be conducted in such a way that continuous improvement 

of the company's impact on both the local and global environment is achieved 
 
 

Continuous improvement shall be achieved through: 
 

• Designing our own workflows and by offering customer solutions with 
sustainability in mind 

 

• Choosing recyclable alternatives or the best environmental alternative 
whenever possible 

 

• Minimizing resource waste in all processes 
 

• Driving our own material development and influencing customers to choose 
products that include renewable raw materials. 

 

• Driving an action plan to reduce energy usage based on completed energy 
map, leadership, employee involvement and new technologies. 

 

• Taking environmental and energy considerations into all major investment 
and procurement decisions 

 

• Using energy from renewable sources as much as possible 
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