CAB Karosser i Falkenberg AB
CAB Karosser producerar skåpsbyggnationer till såväl stora som små fordon.
Vi är ett innovativt företag i ständig utveckling och specialanpassar våra produkter efter kundens önskemål men erbjuder
även färdiga recept. CAB Karosser har över 50 års erfarenhet av karossbyggnationer som borgar för kvalitet och kunskap.

Miljöpolicy
CAB skall arbeta för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta skall ske genom att
kontinuerligt bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och
andra intressenter.
CAB skall sträva efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs och som lägst följa miljölagstiftning.
Ett antaget miljöledningssystem finns och revision sker enligt Svensk Miljöbas.
•

Försäljning
Våra produkter skall alltid säljas till bästa möjliga förmån för både kund och miljö.
Vi lägger stor vikt vid att kunden blir informerad om hur de kan säkra sin last, samt hur vi i
samråd kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna hantera last och annan
utrustning så optimalt som möjligt. Ett väl fungerande lastsystem, och en välplanerad
skåpsbyggnation resulterar i säkrare leveranser och effektivare packning.

•

Inköp och material.
Vid inköp skall vi välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som kan minska
sin miljöpåverkan och samtidigt tillgodose våra behov och krav.
Förhandlingar om större inköp och välja fler produkter från samma leverantör och därmed
minska transporter skall alltid vägas in.

•

Produktion och personal.
CAB skall utveckla sina produkter för att minimera åtgång av material och också och se till att
minsta möjliga spill och restprodukter eftersträvas.
Miljöpolicyn skall kommuniceras till samtliga anställda. Det åligger chefer att säkerställa att
specifika mål, rutiner, regler eller annan information så sker i organisationen.
Det åligger dock varje arbetare att följa de regler och rutiner som företaget satt upp.

•

Kemikalier.
I den minsta möjliga mängd kemikalier måste användas ska de vara godkända av internt
ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.
Förvaring samt dokumentation skall uppfyllas enligt rutiner och regler.
CAB skall alltid sträva efter att minimera användandet av kemikalier.

•

Energi.
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten, el m.m.
CAB arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används
skall vara miljömärkt.
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•

Resor.
Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra.
val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg samt
användande av videokonferenser.
Val av fordon med lägre miljöpåverkan.
Samåkning personal till och från arbetsplatsen.

•

Återvinning.
CAB eftersträvar att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på
ett miljöriktigt sätt. Sortering av olika avfall och regler/rutiner för detta skall efterföljas och
redovisas årligen.
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