
  ENERGIFÖRBRUKNING  

Miljömål 6,833888 kWh/m2  
Basline baserat på 2012 (7,194) -5% 

SATSNING PÅ VENTILATION, BELYSNING OCH SOLCELLER
Vi arbetar aktivt med att minska vår energiförbrukning. Genom 
energikartläggning har vi kunnat identifiera möjligheter till ener-
giförbättringsåtgärder. Exempelvis med förbättrad ventilations-
styrning, byte till LED-belysning och möjligheten att komplettera 
med solceller tillsammans med vår fastighetsägare.
 

  FÖRPACKNINGSMATERIAL  
Miljömål kg packmaterial/orderrad 
Basline baserat på 2015 + 2016 -4%

ÅTERVINNING GER MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Genom ett målstyrt arbete för minskat inköp av packmaterial vill 
vi aktivt minska det avfall som uppstår i vår produktion. Det gör 
vi genom miljösmarta packmaterial, boxkalkylering och rutiner 
för avfallshantering. Genom återvinning av bland annat plast, 
wellpapp och aluminium minskar vi utsläpp av koldioxid. 
Uppsättning och boxkalkylering (mätbart).

NY PACKMASKIN MINIMERAR PLAST- SAMT AVFALLSMÄNGD
Vi har investerat i packmaskin som möjliggör för oss att ytterlig-
are optimera användningen av emballage och fyllnadsmaterial 
vilket gjort att vi i stort sätt har eliminerat plast som fyllnadsma-
terial och minimera det avfall som uppstår hos kund vid avembal-
lering. 
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VÅRT MÅL: 
Minimera  
inverkan  
på miljön
Vår verksamhet har en relativt 
liten inverkan på miljön, men vi 
försöker minska miljöeffekterna 
på alla områden där vi har  
möjlighet att påverka. Avfalls- 
hantering och transporter är 
sådana områden.

Vi väljer att köpa energi  
som produceras från  
förnybara energikällor. 

TILLSAMMANS  
MED ER  
SOM KUND
4Vi vill frikoppla ekono-
misk tillväxt och negativ  
miljöpåverkan genom att 
öka samarbetet och  
erfarenhetsutbytet  
med våra kunder och  
tillsammans identifiera 
mer klimatsmarta  
lösningar. 
 
4Vi vill uppmuntra till  
hållbara produktval  
genom att lämna tydlig 
hållbarhetsinformation  
i vår webbshop.

2019

Ny investering ska eliminera 
plast som fyllnadsmaterial.



4Öka kunskapen om verk-
samhetens totala miljöbe-
lastning genom att utbilda i 
livscykelanalys av miljöeffekter 
från A-Ö.

4Göra vår hållbarhetsinfor-
mation tillgänglig i webbshop 
för att uppmuntra till hållbara 
produktval.

4Ge förslag på substitutions- 
produkter i vår webshop.

4Införa metod för riskanalys 
och utvärdera hur Mediq  
påverkar transporter. 

4Genomföra planer  
för aktiv konvertering.

4Tillämpa av avfallstrappan 
och förebygga uppkomst av 

avfall genom högre grad  
av återanvändning.

4Minska avfallsmängderna 
ytterligare genom att utre-
da nya smarta förpackning-
slösningar.  

4Investera i elstolpar  
till eldrivna fordon på  
personalparkeringen.   
Vi vill även erbjuda Elbil/ 
Hybrid som val av tjänstebil.

4Delta i upphandlings- 
myndighetens forum CSR  
på agendan.

4Genom införandet av ett 
nytt kemikalieregister/system 
vill vi förbättra identifiering, 
riskanalys och substitution av 
kemikalier (IChemistry).

4Minska negativ påverkan av 
kemikalier genom att erbjuda 
miljövänligare alternativ.

4Informera och utbilda våra 
kunder i kemikaliehantering. 

4Utreda möjligheterna att  
gå över helt eller delvis  
till solenergi.

4Utreda möjligheterna  
att gå över helt eller delvis  
till LED belysning.

4Vi vill frikoppla ekonomisk 
tillväxt och negativ mil-
jöpåverkan genom att öka 
samarbetet och erfarenhet-
sutbytet med relevanta intr-
essenter. 

Framåt i korthet  2019 – 2025 

  TRANSPORTER  

Miljömål 1,26 kg CO2/sändning  
Baseline baserat på Q1+Q2 2017 -4%/år

HÅLLBARA LÖSNINGAR I FOKUS
Vi vill minska negativ påverkan av transportemissioner. Vi ställer 
miljökrav vid upphandling av transporter, bland annat på utsläpp 
och fordonsval. Genom att arbeta tillsammans med våra trans-
portörer och utbyta erfarenheter och kunskap kan vi gemensamt 
hitta hållbara lösningar och förbättringar. 

  PRODUKTNIVÅ
MINSKAD KEMIKALIEPÅVERKAN
Genom våra verktyg för riskvärdering och substitu-
tion av kemikalier skapar vi rätt förutsättningar för att minska 
negativ påverkan av kemikalier och erbjuda miljövänligare alter-
nativ. Vi utbildar även vår personal i kemikalielagstiftning.

  VÅR  
  ARBETSPLATS
4Vi bidrar till hållbara konsum-
tions- och produktionsmönster 
genom att systematiskt arbeta 
med att minska vår negativa 
miljöpåverkan. Vi ökar kunskap-
en och medvetenheten hos våra 
medarbetare genom Miljökör-
kort, kemikalieutbildning och  
en Släcka ljuset-kampanj.

4Vi arbetar med vår  
resepolicy och identifierar  
förbättringar för att resa  
mer klimatsmart i tjänsten.

Utsläpp och fordonsval  
är viktiga parametrar i vårt  
val av transportleverantör.
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Code of conduct!
Läs även vår Code of 
Conduct (CSR-policy) 
på Mediq.se
Klicka här

Hållbarhetsrapport 2018  Ta del av Mediqs Hållbarhetsrapport 2018 på webben

http://se.nordic.local/marketing/Delade%20dokument/Kommunikation/CODE%20OF%20CONDUCT%20JS.pdf
http://se.nordic.local/marketing/Delade%20dokument/Kommunikation/CODE%20OF%20CONDUCT%20JS.pdf
http://se.nordic.local/marketing/Delade%20dokument/Kommunikation/CODE%20OF%20CONDUCT%20JS.pdf
http://se.nordic.local/marketing/Delade%20dokument/Kommunikation/CODE%20OF%20CONDUCT%20JS.pdf
https://issuu.com/mediqsverigeab/docs/mediq_ha_llbarhetsrapport_2018

