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        MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY 
 
             Scandinavian Biogas skapar hållbara lösningar inom förnybara bränslen och gödning till jordbruk.  
             Vårt arbete omfattar hela kedjan från design och konstruktion till produktion och underhåll.  
             Policyn avser den del av verksamheten som bedrivs i Sverige, Norge och Korea. 
 

 

De tre aspekterna av hållbarhet, den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala, ligger till grund 
för hur vi fattar beslut. Vi främjar ett fossilfritt, hållbart och cirkulärt samhälle. 

I den dagliga verksamheten maximerar vi miljönyttan samt minimerar vår negativa miljöpåverkan. 
Vi arbetar målinriktat för att säkerställa att människor inte påverkas negativt av vår produktion eller 
våra produkter. 

Vi uppfyller policyn genom att:  

• Designa, bygga och driva våra anläggningar med ekonomisk och miljömässig långsiktighet 

• Föra dialog med, och ta vårt sociala ansvar i, lokalsamhället där vi verkar  

• Främja att leverantörer och samarbetspartners har goda arbetsvillkor samt minska risken för 
korruption, tvångsarbete, barnarbete och diskriminering i värdekedjan 

• Varje år öka leveransen av hållbar biogas till samhället genom ansvarsfulla investeringar 

• Välja produkter, transportsätt och arbetssätt med låg miljöpåverkan  

• Ha mätbara och specifika hållbarhetsmål som följs upp regelbundet 

• Uppfylla gällande lagar, förordningar och tillstånd för våra produkter genom egenkontroll  

• Vid behov tillsätta riktade arbetsgrupper för att minska vår miljöpåverkan 

• Se ständiga förbättringar som en förutsättning för vår affärsutveckling 

• Föra en aktiv dialog med våra intressenter kopplat till hela värdekedjan 

• Sträva mot att bara använda avfall och restprodukter från etiska källor i vår biogasproduktion.  

• Vi tillämpar försiktighetsprincipen. Detta innebär att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt 
sätt avseende miljörisker och miljöpåverkan genom att tillämpa förebyggande åtgärder som 
säkerställer att miljöskador inte sker.  
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VD har ett övergripande ansvar för att det integrera ett målinriktat miljö- och hållbarhetsarbete i 
verksamheten och att policyn implementeras och förankras i organisationen. Varje chef har ansvar 
för att bevaka och se till att miljö- och hållbarhetsarbetet upprätthålls samt att vidareutveckla 
miljö- och hållbarhetsfrågorna inom sitt ansvarsområde. Alla medarbetare inom verksamheten ska 
samverka för att efterleva miljö- och hållbarhetspolicyn. 
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