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MILJÖPOLICY TECKENTRUP  

 
För Teckentrup är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med 
resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och 
integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller 
minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.  
 
Teckentrups miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten – miljöarbetet skall 
genomsyra hela verksamheten – från fabrik och ända ut till installation på byggarbetsplats. För att arbetet med 
miljöfrågor skall nå ända fram till slutkonsument, integrerar Teckentrup sina auktoriserade återförsäljare 
(Teckentrup Auktoriserad Partner) i miljöarbetet. En gång per år framarbetar vi nya gemensamma miljömål med 
våra Teckentrup Auktoriserade Partners samt utvärderar föregående års miljömål. 
 
För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora 
förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Teckentrups miljöarbete framåt och innebära att ständiga 
förbättringar uppnås.  
 

Förebyggande av förorening  
 
Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara 
resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom 
förebygga förorening.  
 

Miljökunnig personal  
 
Det är Teckenrups ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett 
förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda inom Teckentrup Auktoriserade-
Partners-kedjan uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till 
att miljöpåverkan minskar.  
Fortbildning i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar sker kontinuerligt.  
 

Tjänster/Produkter anpassade för miljön  
 
Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljö-anpassade 
lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förvissningen 
om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och 
följer gällande miljölagstiftning.  
Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på 
leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detalj-erande miljömål 
och förbättra miljöprestandan.  
Samleverans av så många portar/dörrar som möjligt vid avhämtning/leverans från Stenkullen. Teckentrup jobbar 
med ett debiteringssystem av frakter som kraftigt premierar samleveranser.  
 

Principer  
 
En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljö-farliga 
ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen.  
Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora 
potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver 
finnas fullständiga bevis för att den är farlig.  
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Sortering:  Lager: stål, brännbart, trä (trä beställs/hämtas vid behov) 

 
Kontor: skrivarpapper / tidningspapper 
 
Matsal: ofärgat glas/färgat glas/metallförpackningar/plast/kartong 
 
Allmänt: pappersåtervinning/glödlampor/lågenergilampor/lysrör/toners/spill kopiering/batterier, 
kemikalier & aerosoler   

 
 
 

 
 
 
Miljömål  
 
Övergripande miljömål  
Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.  
 

Detaljerade miljömål 2023 
 
Miljömål – Transporter  
 
För Teckentrup Scandinavia lokalt är den största påverkbara faktorn för bättre miljö transporter, enligt 
kartläggning. Vi fortsätter därför att sätta fokus på detta område genom att:  
 

 Arbeta för att minimera onödiga frakter (undvik extra leveranser pga saknade delar, samlasta så mycket som 
möjligt, så fullastade bilar från fabrik som möjligt, direktleveranser ut till arbetsplats där det lönar sig m.m)  
 

 Vid utbyte av tjänstebilar ska i största möjliga mån miljöklassade fordon köpas in. 
 
Miljömål – Begränsa klimatpåverkan  
 

 Minska mängden avfall genom att ständigt arbeta med förbättrad sopsortering / återvinning. 
 
Miljömål – e-fakturering  
 

 Minska pappersförbrukning genom digitalisering. Dvs att ta emot samt erbjuda kunder elektronisk fakturering 
 

Uppföljning  
 
Uppföljning av miljömålen sker löpande under året och behandlas vid årliga Teckentrup Auktoriserade Partner-
möten.  
 
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.  
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