Miljöplan
Vi på Q teknik AB har högt ställda miljömål och vill gärna ta vårt ansvar när det
gäller miljö.
Inköp och projektering
Vegetabiliska smörjoljor används till maskiner på byggarbetsplatsen.
Uppladdningsbara batterier används i apparater och elverktyg.
Miljöanpassade rengöringsmedel används på byggarbetsplatsen, bodar och på
kontoren.
Leverantörer med bra miljödeklarationer och miljömärkta produkter prioriteras.
Vid projektering föreskrivs miljömärkta produkter och energisnåla lösningar.
Information om miljöaspekter införs i dokumentation och
drift/underhållsanvisningar.
En rivningsplan upprättas alltid när en byggnad eller byggnadsdel skall rivas.
(se dokument för avfallshantering)
Miljörutiner integreras med varje objektspecifik kvalitetspärm.
Transporter
Q teknik AB har som policy att bara använda nya bilar som uppfyller de senaste
kraven på avgasrening.
Fordon uppfyller krav på återvinningsbarhet.
Endast 95 oktanigt blyfritt bränsle eller diesel används.
Motorvärmare är installerade i Q teknik ABs samtliga bilar och används i så mycket
som möjligt under den kalla årstiden.
Transporter av material utförs där möjligt vid samma tillfälle, för att minimera
avgasutsläpp.
Samåkning sker där så är möjligt.
Avfall
Avfall och deponirest källsorteras så att så mycket som möjligt kan återvinnas i
enlighet med vår miljöpolicy.(se dokument för avfallshantering)
Eventuella farliga avfall saneras av särskild saneringsentreprenör.
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Kontorsverksamhet
Q teknik AB använder bara Svanen-märkt papper.
Toalettpapper och pappershandukar är miljömärkta.
Vid inköp av kontorsmöbler och inventarier prioriteras miljömärkta produkter.
Pappersanvändningen försöks minimeras med hjälp av e-mail .
Pappersavfall sorteras och lämnas till återvinning.
Lim, tuschpennor och liknande är av vattenbaserad typ.
Porslinsmuggar används i största möjliga mån istället för papper eller plastmuggar.
En avfallsplan upprättas för varje kontor.
Städning
Städning av byggarbetsplatsen sker rutinmässigt i slutet av varje arbetsdag, med en
mer omfattande städning inför varje veckoslut.
Utbildning
All personal utbildas i vårt miljösystem vid anställning.
Energi
Q teknik AB skall verka för att sänka samhällets energiförbrukning i alla avseenden.
Vi skall alltid tillhandahålla energieffektiva lösningar till våra kunder.
Ansvar
Miljöansvarig på Q teknik AB är Preben Holm.
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