BJ Distribution Miljö 2017-11-28
En implementerad miljöpolicy/program eller liknande
Målinriktat arbete för en miljöeffektiv drift och hållbar utveckling
Som postdistributör i Ljungby är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som
reducerar miljöpåverkan. Utifrån miljövisionen att ”arbeta målinriktat för en miljöeffektiv drift och hållbar
utveckling – som bidrar till att göra oss till regionens mest effektiva och miljövänliga postdistributör
Vårt övergripande mål är att minimera icke förnybar energi och endast använda förnybara bränslen.
Vi gör det genom att ruttoptimera inom vårt eget nätverk så att vi reducerar antalet kilometer vi måste
köra vår distribution samt utbilda alla våra egna chaufförer i sparsam körning
Vår miljöpolicy
Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och
förutsättningar arbeta för:
- Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.
- Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
- Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och tjänster.
- Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
- Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssytem ställda miljömål.
Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och
ekologiskt motiverat.
Rutiner för att säkerställa att alla lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs.
Vi har kontinuerliga genomgångar:
Med personal
Av fordon
Av rutter
Av rutiner
Rutiner för kontinuerlig redovisning av fordonsflottans miljöprestanda.
Regelbunden service och underhåll.
Genomgång ihop med serviceverkstad efter varje service.
Rutiner för kontinuerlig redovisning av koldioxidutsläppen
För närvarande har vi ingen rutin för kontinuerlig redovisning av koldioxidutsläppen. Vi har börjat
undersöka vad det finns för system att använda.

Rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med avtalet, inklusive rutiner
för att hantera avvikelser.
Vi uppgraderar löpande våra fordon till mer miljöeffektiva alternativ.
Utbildning av personal och chaufförer.
Samordning av rutter och gör gemensam utdelning av brev, paket och bud.
Vid avvikelse rapporteras detta till överordnad som har till uppgift att åtgärda detta inom utsatt datum.

