Miljöpolicy
Kommande generationer är vår framtid. Grunden i miljöarbetet är hållbarhet och att se produkten ur ett
livscykelperspektiv.
Hållbarhet för miljö innebär för oss klimatsmarta teknik- och energialternativ, helhetsbaserade
avfallslösningar, minimerad kemikalieanvändning, högt materialutnyttjande, utsläppminimering och
miljöriskhantering. Weland arbetar för att bli klimatneutrala och vill stå i framkant som det miljömässigt
självklara valet. För hållbart klimat har Weland ambitionen att halvera koldioxidutsläppen till 2030.
Klimatsmarta teknik- och energialternativ
Idag har vi en energiproduktion i form av solenergi men vi är lyhörda för nya energilösningar som innebär att vi kan utöka
egen energiproduktion. Geoenergi och spillenergi från produktion är viktiga källor för både värme och kylning av lokaler
och maskiner. Fortsatt satsning på det området kan ses som den enskilt största potentialen till energibesparingar.
Investeringar i ny teknik är en viktig del i energieffektiviseringen och krävs för att göra större språng mot minskad
koldioxidbelastning. Weland satsar systematiskt på energieffektiva maskiner.
Vi arbetar för att livscykelanalyser ska kunna ge informerade beslut i produktion och produktutveckling för att uppnå
bästa möjliga miljöprestanda.
Infrastruktur är en viktig del av vårt arbete, dels genom utbyggnad av infrastruktur med laddpunkter för elbilar dels
digitalt med nätverk och mötesrum.
Helhetsbaserade avfallslösningar och högt materialutnyttjande
Avfallslösningar ska ge bästa möjliga avkastning i material som kan ses som resurser. I vår planering utgår från
avfallstrappan för att öka andelen avfall som återanvänds eller återvinns. Allt avfall ska hanteras transporteras och
behandlas på ett miljöriktigt sätt.
Weland fokuserar på högt materialutnyttjande och bidrar till produkter producerade med minimalt spill.
Utsläppsminimering
Utsläpp från produktionsmetoder renas i möjligaste mån.
Miljöriskhantering
Miljörisker inventeras och prioriteras utifrån allvarlighet. Bedömningen ges av konsekvens och sannolikhet. Händelser
med hög risk ska alltid hanteras så att riskerna för en negativ miljöpåverkan begränsas eller elimineras.
Bindande krav
Följa eller överträffa bindande krav
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