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Miljöpolicy Rototilt Group 
 
Godkänd och antagen av VD, 12/17/2019 
 
Vi vill skapa ett hållbart Rototilt, en miljömässig, social och ekonomiskt hållbar verksamhet. Vår 
produkt Rototilt bidrar till att effektivisera grävmaskiner och därmed användning av drivmedel. Vår 
verksamhet ska utnyttja energi och råvaror på ett effektivt sätt där uppkomst av avfall minimeras.  
 
Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att förbättra vår miljöprestanda i våra produkter, 
processer och transporter. Vi strävar efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att 
förebygga risker för föroreningar, utsläpp och negativ miljöpåverkan. I vår försörjningskedja 
kravställer vi våra leverantörer och samarbetspartners att ständigt förbättra sitt miljöarbete. 

Vi är en global aktör på marknaden och därför strävar vi efter att minska miljöbelastning både 
lokalt i Vindeln och i andra länder. Vi ska använda så lite miljö- och hälsofarliga ämnen som möjligt 
och välja miljövänliga alternativ där det går. I en cirkulär ekonomi är det viktigt för oss att se avfall 
som en resurs för någon annan. Vi strävar efter att återvinna så stor andel avfall som möjligt och 
därmed bidra till att material fortsätter att cirkulera och bli råvara för nästa produkts livscykel. 
 
Vårt åtagande inom miljöområdet bygger på ett långsiktigt och hållbart perspektiv, där 
engagemang, systematik och delaktighet från alla medarbetare och i alla led är avgörande. 
Grundläggande i det ständiga förbättringsarbetet kring miljö är att arbeta förebyggande i så hög 
utsträckning som möjligt. Alla medarbetare har ett eget ansvar att bidra aktivt till förbättring av 
företagets miljöprestanda och att minimera negativ miljöpåverkan. 
 
Vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav som åligger verksamheten. Förändringar i 
lagar och andra krav implementeras genom rutiner för laguppdatering och efterlevnadskontroll. 
Relevanta ändringar för verksamheten granskas och förmedlas till berörda funktioner i 
organisationen.  
 
Vi sammanställer årligen resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, 
som ligger till grund för miljömål på Rototilt. Fastställda målsättningar följs kontinuerligt upp i 
ledningssystemet för miljö. Vi följer upp verksamhetens faktiska miljöpåverkan så långt det är 
möjligt.  
 

 


