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MILJÖPOLICY 
Gundals Åkeri AB strävar efter att inom ramen för den egna verksamheten aktivt för att 

förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som 

möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.  

Gundals Åkeri AB har en modern fordonspark där fordon väljs som är anpassade för de 

uppdrag som ska utföras. Vi undviker i största möjliga mån att använda tyngre bilar än 

nödvändigt för olika uppdrag, för att på så sätt minska påverkan på både underlag och 

atmosfären.  

”Ett ansvarfullt miljöarbete är en självklarhet för oss” – Olle 

Olsson, VD 

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underleverantörer.  

MILJÖMÅL OCH AKTIVITETER 

Miljömålen ses över årligen och uppdateras enligt branschpraxis, lagar och andra 

informationskällor tillämpliga för verksamheten. I syfte att följa Miljöbalkens intentioner, bidra 

till de nationella miljömålen och utveckla vårt miljöarbete har vi satt upp följande miljömål 

kopplade till dessa.   

• Miljöledningssystem 

o Vi utvecklar ständigt vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. 

• Miljökunskap 

o För oss är det viktigt att alla medarbetare arbetar och verkar mot samma mål 

varför vi årligen uppdaterar anställda om eventuella nya hänsynsregler och 

riktlinjer inom miljöområdet. 



 

o Vi använder oss utav uppföljningsrapporter där våra chaufförer varje vecka kan 

se över sina respektive siffror för till exempel kraftiga inbromsningar, 

bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.  

• Samarbetspartner med eget miljöarbete 

o En gång per år stämmer vi av med våra samarbetspartner gällande vårt 

gemensamma miljöarbete.  

• Minskade koldioxidutsläpp från våra transporter  

o I största möjliga mån tankar vi samtliga fordon i vår fordonsflotta med HVO100 

och Preem Evolution Diesel.  

o Genom en bra trafikplanering strävar vi efter att alltid leverera effektiva 

transporter med kortast möjliga körsträcka och minimerade tomkörningar.  

• Kemikalier  

o Gundals Åkeri AB använder endast kemikalier för bruk i den egna 

verksamheten. Vi arbetar med välrenommerade aktörer och tar hjälp av dessa i 

beställningen av nya produkter för att välja det som är bäst ur miljö- och 

användningssynpunkt. Datablad med kemikalieinformation finns uppsatta vid 

produkterna där de används.  
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