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Orientering
LaboTest AB har upprättat ett processbaserat ledningssystem för miljö enligt kraven i ISO 14001:2004.
Miljöarbetet bygger på en upprättad miljöpolicy och mål för eget miljöarbete. LaboTest AB bedriver eget
miljöarbete för att uppfylla policyn och målen. LaboTest AB följer upp det egna miljöarbetet gentemot
policyn och målen samt tillämpliga lagar och föreskrifter. LaboTest AB beslutar om ständiga förbättringar
inom ramen för det egna miljöarbetet.
Affärsidé
LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom
miljötålighet och test.
Detta sker med:
• högkvalitativa produkter från ledande leverantörer
• konkurrenskraftiga priser
• kunnig och kompetent personal
Vision
LaboTest AB skall förbli den ledande helhetsleverantören av produkter och service för Prov & Testning av
produkter inom miljötålighetsområdet i Sverige.
Vår huvudmålgrupp är Elektronik-, Fordon-, Telecom-, Försvars-, Flyg- och Sjöfartsindustrin, samt företag
som bedriver Prov-, Test- och Forskningsverksamhet.
Detta når vi genom kompetent och engagerad personal samt med marknadsledande leverantörer.
Miljöpolicy
LaboTest AB skall förbli den ledande helhetsleverantören av produkter och service för Prov & Testning av
produkter inom miljötålighetsområdet i Sverige. Vår image mot kunden skall vara präglad av långsiktighet,
stabilitet och pålitlighet. Vi medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att med
framförhållning och helhetssyn beakta miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och förebygger förorening
genom att:
• beakta miljöpåverkan vid utveckling av varje ny produkt eller tjänst
• kontinuerligt höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra medarbetare och ger dem möjlighet att alltid
ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet
• använda våra resurser på bästa sätt
• aktivt bedriva ett miljömedvetet arbete för att ständigt förbättras och uppnå en högre miljöprestanda
och minskad miljöbelastning
• följa lagar, förordningar och andra föreskrifter
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
Omfattning
Alla LaboTest ABs leverantörer omfattas av miljökraven i detta dokument. Som leverantörer avses
varuleverantörer, tjänsteleverantörer, transportörer, entreprenörer och sälj- och servicekonsulter.
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Miljöledning
Leverantörer som arbetar på vårt uppdrag inkluderas i vårt miljöarbete. När leverantören arbetar på vårt
uppdrag skall leverantören följa gällande lagstiftning, lokala ordningsregler samt LaboTest ABs
miljöledningssystem. Leverantörer som levererar varor, tjänster, transporter och entreprenader skall bedriva
ett eget systematiskt miljöarbete.
Miljörevision
LaboTest AB förbehåller sig rätten att utföra miljörevisioner hos leverantören. Leverantören skall delta vid
miljörevisionen och tillhandahålla erforderlig dokumentation. All information som uppkommer vid
miljörevisionen behandlas konfidentiellt av LaboTest AB.
Begränsning av kemikalier
LaboTest AB strävar efter att begränsa användningen av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö.
Endast kemikalier upptagna i LaboTest ABs kemikalieförteckning får användas vid arbete på vårt uppdrag.
Varuinformation och säkerhet
Leverantören som arbetar på vårt uppdrag skall alltid ha med sig säkerhetsdatablad, använda lämplig
skyddsutrustning, ha utrustning för uppsamlig av spill och ombesörja borttransport av avfall.
Leverantören av kemiska varor skall löpande tillhandahålla uppdaterade säkerhetsdatablad.
Avfall
Leverantören ombesörjer borttransport av sitt avfall enligt gällande lagar och lokala regler. Avfall skall
källsorteras och redovisas hur det har hanterats. Leverantören skall har rutiner för identifiering och hantering
av farligt avfall.
Transporter
Transporter och leveranser skall utföras så att klimat- och miljöpåverkan begränsas.
Trämaterial
Trämaterial, såsom lastpallar och lastkragar, som används vid leveranser får inte härstamma från illegalt
avverkat virke och ej komma från skyddade områden eller skogar med högt bevarande värde annat än
trovärdigt certifierade.
IT-utrustning
Leverantören skall lämna en IT-miljödeklaration i samband med offerten.
Klimatpåverkan
Leverantören skall vid anfordran lämna uppgifter om koldioxidutsläpp från sin verksamhet. Leverantören
skall ha en handlingsplan för minskad klimat- och miljöpåverkan.
Mål
Leverantören skall medverka i målsättningen att ständigt minska miljöpåverkan från de varor och tjänster
som de levererar. Leverantören skall informera om alternativa varor och tjänster med bättre miljöprestanda.

