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  Arbetsmiljö 
Samtliga medarbetare ska känna till företagets miljöledningssystem. 

 
Kontor: 
På kontoret ska belysning och datorer stängas av efter varje arbetsdag. Kontoret har 
tillgång till soprum med fullständig sopsortering. Papper som ska slängas återvinns först 
som kladdpapper, anteckningsblock köps därför aldrig in. Brand- och säkerhetsrutiner 
finns. 

Lager: 
Plast, metall, trä, wellpapp och övrigt källsorteras. Returplast sparas och återanvänds för 
att emballera paket. För att ytterligare förbättra inomhusmiljön på lagret används el- 
truck. Brand- och säkerhetsrutiner finns. 

Social hållbarhet 
I det interna arbetet med social hållbarhet eftersträvas jämställdhet och mångfald bland de 
anställda. Utvecklingssamtal hålls löpande och teambildande aktiviteter sker varje år. 

I arbetet med leverantörer säkerställs social hållbarhet genom att arbeta med leverantörer 
som handlar PEFC™ eller FSC®-certifierade produkter. NordenList tar avstånd från 
korruption. 

Lagar och föreskrifter 
NordenList skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™´s och FSC®’s -krav och 
intentioner, och så långt möjligt förvissa sig om att råvaran ej kommer från olaglig eller av 

  samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller       

  medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, 

      genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för          
  plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks. 
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Produkter 
NordenList strävar efter att få in miljöinformation från samtliga leverantörer om produkterna 
som köps in. De produkter som NordenList köper in från leverantörer ska så långt som möjligt 
uppfylla följande krav: 

• Inneha träråvarucertifikaten FSC® eller PEFC™ 
• Vara godkända enligt Byggvarubedömningen, SundaHus, Basta eller ha en 

byggvarudeklaration enligt standarden e-BVD15. 

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. 
NordenList skall verka för att denna volym ökar. 

Transporter 
NordenList strävar efter att effektivisera logistiken så långt som möjligt genom att samarbeta 
med transportörer kan bland annat samlastning och returflöden nyttjas. Vid val av ny 
leverantör väljs, i den mån det är möjligt, den geografiskt närmaste leverantören. 

Avvikelser 
Om en avvikelse från miljöledningssystemets arbete upptäcks görs en avvikelserapport där 
förslag för åtgärd anges. Möjliga åtgärder vidtas skyndsamt för att undvika framtida 
avvikelser. 

Kontroll 
En gång per år görs en intern kontroll av verksamheten för att säkerställa att 
miljöledningssystemet följs. NordenList kontrollerar även leverantörernas certifikat och 
giltighet. Målsättningar utvärderas. 

Målsättningar 
NordenList arbetar aktivt för att utveckla och sätta nya målsättningar som rör miljöarbetet. 
När som helst under året kan nya målsättningar läggas till. 
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