MILJÖBERÄTTELSE 2016
MILJÖBUD.SE
(Stockholms Miljöbud 838383 AB)
Kammakargatan 68
111 24 Stockholm
Tel 08-83 83 83
Fax 08-83 25 55
E-post: info@miljobud.se
Internet: www.miljöbud.se
Org nr: 556653-5000
Miljöansvarig: Patrick Hagman
Ansvarig för lagefterlevnad: Patrick Hagman
Antal anställda: 7 (plus 15)
Omsättning: 10,1 Mkr
Organisation och verksamhet
Miljöbud.se har en kundhistorik inom budtransporter sedan 1986 och har sedan 2004 haft en tydlig
miljöprofil. Utöver att erbjuda budtransporter inom Storstockholm i linje med företagets kärnvärden,
Affärsmässighet, Engagemang och Personlig service så utför vi alla budtransporter med miljöbilar.
Dessa drivs av biogas eller etanol och kompletteras av cykelbud. Företaget är certifierat med
Stockholms Stads Miljödiplom sedan 2007 och har uppnått kriterierna för Svensk Miljöbas. Sedan 2010
är dessutom alla budtransporter märkta med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
Miljöpåverkan
Ett transportföretags enskilt största miljöpåverkan är fordonens co2-utsläpp vilket gjorde att vi redan
hösten 2004 tog beslutet att byta ut samtliga fordon till miljöbilar som drivs av förnyelsebart bränsle.
Genom avtal med Eon tankar våra fordon enbart Biogas 100, dvs 100% biogas.. Logistik är en annan
viktig del för ett transportföretag och även där försöker vi använda den senaste tekniken såsom gpsenheter i alla fordon så att trafikledningen ser alla fordon på en kartbild.
Miljöpolicy
Miljöbud.se är ett Stockholmsbaserat företag som tillhandahåller tjänster inom bud, transporter och
lagerhållning. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens mest miljövänliga budtransporter. Eftersom
transportbranschens största miljöpåverkan är avgasutsläpp så har vi bytt ut samtliga budbilar till
miljöbilar som drivs på biogas. Detta kompletterar vi med cykelbud och kunskaper om sparsam körning
samt kontinuerlig intern fortbildning inom miljöområdet. Vi arbetar med ständiga förbättringar gällande
både dokumentation och miljöarbete. Naturligtvis följer vi gällande miljölagstiftning.

Miljöbud.se arbetar med ständiga förbättringar gällande såväl dokumentation som praktiskt miljöarbete. I
vår strävan att bidra till en hållbar utveckling och att förebygga föroreningar prioriterar vi följande
områden:
Inköp
Vi ska i enbart välja leverantörer som aktivt arbetar med miljö och som erbjuder miljömärkta produkter
om det finns som alternativ.
Kunskap
Vi ska kontinuerligt utbilda oss inom miljöområdet i allmänhet och inom transportbranschens
miljöpåverkan i synnerhet. Vi ska också bidra till att sprida kunskap inom dessa områden.
Transporter
Vi ska utföra alla budtransporter med miljöbilar och ur bästa miljöperspektiv ur ett logistikperspektiv.
Energiförbrukning
Vi ska enbart använda vindkraft-el, lågenergilampor och stänga av all möjlig teknisk utrustning som inte
används. Vi ska enbart använda biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel.
Social hållbarhet/välgörenhet
Vi ska årligen stödja olika organisationer som arbetar för ett bättre samhälle i allmänhet och för barn i
synnerhet. I år stödjer vi BRIS, Giving People och Missing People.
Miljöansvarig och ansvarig för lagkravefterlevnad: Patrick Hagman
Antagen 2007-04-01
Reviderad 2016-10-01
Ansvarig: Patrick Hagman

MILJÖMÅL HANDLINGSPROGRAM OCH UTBILDNINGSPLAN 2016
Miljöbud.se har genomfört nedanstående åtgärder och upprätthåler planerna löpande:
Inköp, mål:
 Vi ska löpande gå igenom samtliga leverantörers miljöpolicys och, om nödvändigt,
påverka dem att erbjuda miljömärkta tjänster och produkter.
 Vi ska byta från vindkraft-el till Bra Miljöval vindkraft-el. Resurs: 1 tim. Ansvarig: Patrick Hagman.
Klart
 Köpa miljövänlig färg för ommålning av hela kontoret, Resurs: 20 tim. Ansvarig: Patrick Hagman.
Klart
 Köpa och lägga Rainforest Alliance golv i hela lokalen. Resurs: 20 tim. Ansvarig: Patrick
Hagman. Klart
 Köpa och installera Svanenmärkta köksluckor, ev även skåpsstommar. Resurs: 20 tim. Ansvarig:
Patrick Hagman. Klart
 Ersätta en etanolbil med en biogasbil. Resurs: 1 tim. Ansvarig: Patrick Hagman. Klart
 Köpa värmeisolerande skyddsfilm för kontorets fönster, totalt 17 kvm. Resurs: 3 tim. Ansvarig:
Patrick Hagman. Klart

Kunskap, mål:
 Samtliga medarbetare och förare, som är knutna enligt underleverantörskontrakt, ska ha
goda kunskaper om företagets miljöarbete och fortbildas inom området. Vi ska även
bidra till att sprida information externt.
 Deltagande av utbildning om LOU av en person 2012-05-10. Ansvarig: Patrick Hagman. Klart
 Samtliga anställda samt knutna underentreprenörer ska genomgå Grundläggande Miljökunskap i
regi av Miljöstegen. Datum bokat 2012-05-20. Resurs 16 personer x 3 timmar = 48 timmar. Klart
 Samtliga kunder ska löpande informeras om vårt miljöarbete. Resurs: 6 tim. Ansvarig: Patrick
Hagman.
 Planera in ett avstämningsmöte med Miljöstegen hösten 2012. Resurs: 2 tim. Ansvarig: Patrick
Hagman. Klart
Transporter, mål:
 Även om alla våra budbilar är miljöbilar så ska vi löpande arbeta med att minska
förbrukningen av biogas genom sparsam körning vilket regleras inom ramen
för Bra Miljöval. Resurs: 10 tim. Ansvarig: Patrick Hagman.
 Vid kommande fordonsinköp ska biogasfordon prioriteras och etanoldrivna fordon ska endast
accepteras om det finns särskilda omständigheter.
Avfall, mål
 Allt avfall ska källsorteras. Resurs: 5 tim. Ansvarig: Patrick Hagman. Klart
 Ta hand om emballage för kunds räkning och återsända till denne, Löpande

KVALITET- DROG- OCH TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 2016
Kvalitet
Vi skall utföra alla transportuppdrag i enlighet med Allbud 98 och Alltrans 2007. Vidare har vi följande
egna kvalitetsmål som vi ska efterleva och förbättra:
Logistik: Användandet av avancerat order- och trafikledningssystem med gps och handdatorer för bästa
logistik.
Kundinformation: Samtliga mottagarsignaturer tas digitalt med Internetåtkomst för kunder med möjlighet
att följa status för samtliga bud.
Leveranssäkerhet: I de fall budet ej kan levereras enligt önskemål ska en återkoppling till kund ske
omedelbart för vidare instruktioner.
Tillgänglighet: Telefonbeställningar kan göras dygnet runt. Internetbeställningar kan göras helgfria
vardagar mellan 8-17, samt förbeställningar till nästkommande vardag dygnet runt.
Personlighet. Vid kontakt med oss ska man inte komma till ett callcenter eller liknande utan till personer
man känner igen.
Identitet. Samtliga våra förare använder enhetlig ekologisk klädsel som tydligt visar att de kommer från
Miljöbud.se.
Drogpolicy
Samtliga nya förare måste genomgå drogtest före anställning samt acceptera ytterligare tester under
anställningstiden.
Trafiksäkerhet
Självklart ska gällande trafikregler följas med en extra ödmjukhet i förhållande till medtrafikanter, cyklister
och fotgängare. Särskilt då vid obevakade övergångsställen och 30-begränsade sträckor. Som kund hos
Miljöbud.se ska man med stolthet kunna säga att man anlitar oss.
Antagen 2007-04-01
Reviderad 2016-01-01
Ansvarig: Patrick Hagman

GENOMFÖRDA MILJÖFÖRBÄTTRINGAR
Miljöbud.se har sedan 2004:














Bytt ut alla fordon till miljöbilar.
Bytt ut alla föraruniformer till ekologisk bomull och ÖKO-TEX standard.
Bytt till Bra Miljöval vindkraft-el.
Bytt till miljömärkt papper.
Bytt till biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel.
Bytt till ekologiskt och rättvisemärkt kaffe.
Bytt till lågenergilampor.
Bytt till miljömärkta däck.
Medverkat som talare vid flertal miljö –och transportseminarier.
Utbildat samtliga förare i miljökunskap.
Erhållit märkningen Bra Miljöval för alla budtransporter.
Målad kontoret med färg märkt med Svanen och EU-blomman.
Lagt in Rainforest Alliance-golv i hela kontoret.

LEVERANTÖRSLISTA MILJÖBUD.SE
Leverantör

Produkter

Miljöledningssystem, miljömärkning

AGE
Safe Team
Nordic Green Energy
Telia

Papper, toner, kuvert
Skyddsfilm, bevakning
Vindkraft-el
Telefoni, bredband

ISO 14001:2004. Svanen
ISO 14001:2004.
Grön el, 100% förnyelsebart
ISO 14001

FF Profilreklam
Bönor & Blad
YES
Protomega Chemicals
Södra Interiör AB
Hellstens Renhållning
Beckers

Profilkläder
Kaffe
Maskindiskmedel
Lokalvård
Parkettgolv
Återvinning
Väggfärg

Arbetar med ISO 14001. Ekologiska kläder
Ekologiskt- och Fair Trade kaffe
Svanen
Bra Miljövalmärkta rengöringsmedel
Rainforest Alliance, ISO 14001
Stockholms Stads Miljödiplom
ISO 14001, Svanen, EU blomman, Astma och
Allergiförbundet.

