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Miljö, kvalitet och arbetsmiljö
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Miljö och kvalitet
I samklang med naturen
Vi vidtar aktivt åtgärder för att förebygga och minimera miljöpåverkan. 
Samtliga tvättmedel är godkända enligt ”Bra miljöval”, doseringen av 
tvättmedel är datoriserad och vattenförbrukningen minimerad tack vare 
högteknologiska tvättrör med vattenåtervinning. Hela vår verksamhet, från 
kontor och tvätteri till energi och transporter är i detalj genomarbetad för att 
skona miljön. 
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Miljö och kvalitet
Kontinuerliga investeringar i utrustning och miljö- och kvalitetsteknik gör att 
vårt tvätteri idag har en mycket avancerad produktionsanläggning, som 
skonsamt och ekonomiskt tvättar alla typer av arbetskläder, textilier, 
entrémattor och skor.
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Miljöpolicy
1. Vi skall alltid klara eller överträffa kraven, i 

lagar, förordningar och andra 
myndighetskrav, som ställs på oss ur 
miljösynpunkt.

2. Vi skall eftersträva att minska vår 
verksamhets påverkan på miljön i alla led, 
från råvaror via produktion och användning, 
till restprodukthantering.

3. Vi skall minimera vårt användande av energi, 
vatten, tvättmedel, el, drivmedel, gas och 
olja.

4. Vi skall arbeta med kontinuerliga 
förbättringar enligt våra övergripande och 
detaljerade miljöplaner.

5. Vi skall skapa engagemang och kunskap hos 
de anställda i miljöfrågor genom utbildning, 
delaktighet och ansvar.

6. Vi skall minimera restprodukter från vår 
verksamhet. Restprodukter skal sorteras 
och i möjligaste mån återvinnas.

7. Vi skall vara uppmärksamma på nya 
lösningar och produkter i syfte att minska 
förbrukning av råvaror och 
förbrukningsmaterial.

8. Vi skall samordna våra transporter och välja 
transportalternativ med minsta möjliga 
miljöbelastning.

9. Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer 
i takt med att vi själva förbättrar vårt 
miljöarbete.
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Kvalitetspolicy
Lindbytvätten strävar efter att säkerställa rätt kvalitet på våra produkter och 
tjänster. Våra mål ska vara mätbara och realistiska. Vi följer Rikstvätts 
kvalitetspolicy som sammanfattas i följande punkter:

• Övergripande mål
• Teknisk kvalitet
• Servicens kvalitet
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• Utvecklingsarbete
• Kontroll



Arbetsmiljöpolicy
• Arbetsmiljön ska vara säker ur ett hälsoperspektiv och åtminstone uppfylla kraven i arbetsmiljölagen, men 

skall även ta hänsyn till andra krav som organisationen berörs av, exempelvis krav från 
branschorganisation, kunder, mm.

• Arbetsmiljöarbetet ska tillhandahållas resurser och kunskap så att vi kontinuerligt kan driva ett effektivt 
och utvecklande förbättringsarbete gällande arbetsmiljöfrågor samt vår arbetsmiljöprestanda.

• Arbetsmiljöarbetet ska ha som mål att förebygga skada och ohälsa, och vi skall ständigt arbeta med att 
identifiera tidiga signaler på ohälsa.

• Arbetsmiljön ska vara trivsam ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv och präglas av respekt och tillit.
• Arbetsmiljön ska bidra till att motivera och stimulera den anställde i sitt arbete så att det finns lust och 

motivation att prestera utifrån ställda verksamhetsmål.
• Vi skall skapa engagemang och kunskap hos de anställda i arbetsmiljöfrågor genom utbildning, delaktighet 

och ansvar så att upptäckta brister snabbt identifieras och åtgärdas. Alla i företaget ska ha kännedom om 
policyn och dess innebörd.

• Vi skall vara uppmärksamma vid förändringar i verksamheten och dess påverkan på arbetsmiljön.
• Arbetsmiljöarbetet omfattar även externa intressenter, kunder, leverantörer och besökare vid våra 

verksamheter och ska vara tillgängligt för dessa.
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Certifieringar
Våra certifikat:

• Sweco 2017 – Tvätteriförbundets riktlinjer 

• Svanen 3.5 (2018) – En av de främsta miljömärkningarna i världen 

• OHAS 18001:2007 – Ledningssystem för arbetsmiljö

• ISO 9001:2008 – Ledningssystem för kvalitet

• ISO 14001:2004 – Ledningssystem för miljö
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Certifieringar

”Vår ständiga strävan att förbättra för våra kunder har redan 
gett resultat. Både för miljön, våra kunder och för våra 
medarbetare. Men arbetet slutar inte här – tvärtom. Det är 
nu vi ska fortsätta att förbättra och optimera våra processer. 
Nu har vi bra och kontrollerade rutiner och hjälpmedel att 
mäta och dokumentera. Allt för att vi ska kunna fatta rätt 
beslut i våra olika arbetsmoment.”

Peter Streijffert, VD
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Svanenmärkning
Vi klarar Svanen 3.0
Ställer du miljökrav på dina leverantörer? Då kan du lita på Lindbytvätten. Vi 
uppfyller Svanens miljökrav för energi- och vattenförbrukning, kemikalier, 
avfallshantering och emballage samt för eget gods. Vi är också mycket noga i 
valet av tvättmedel och med vår sortering för återvinning.
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Miljö och hållbara transporter
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EcoDriving
Våra chaufförer utbildas i EcoDriving som syftar till att köra på ett mycket 
miljövänligt och ekonomiskt sätt. Samtliga chaufförer har även YKB –
utbildning. 
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Miljön en vinnare med HVO
HVO är ett bränsle som är 100% förnybart, men precis lika effektivt 
som fossilt diesel. Framställningen sker genom hydrering av växt- och 
djurfetter (huvudsakligen från slakteriavfall och rapsolja). Detta ger en diesel 
som jämfört med fossilt diesel är mindre giftig och har betydligt lägre utsläpp 
vid användning. Den är inte heller skadlig för vattenlevande organismer.
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Miljön en vinnare med HVO

Lindbytvätten har en egen 
tank, så att alla våra bilar 
tankar med HVO eller biogas.
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HVO
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HVO

80 000 
liter Diesel

90 %

Upp till 90 procent lägre utsläpp av 
växthusgaser

Källa: https://www.neste.com/se/sv
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Fordonsgas
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Fordonsgas

7500 liter Diesel

51,7%

Koldioxidbesparing jämfört med 
fossilt bränsle

Källa: http://www.preem.se
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Bioolja
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Bioolja

263 m3 Eldningsolja1

90-
97%

Inbesparingen i CO2 och 
växthusgaser vid användning 
av bioolja är 90-97 %.

Källa: http://www.vegoil.se/
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Förnybar energi

Lindbytvätten använder 100% förnybar energi från vind, vatten och 
biobränslen

493 922 kWh 
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Utsläpp av
koldioxid från

produktionsfasen
, g/kWh

Förnybar energi 0

Nordisk 
residualmix

350,51

Källa: https://kalmarenergi.se/
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Utsläpp, sammanställning

www.lindbytvatten.se 26

1328,54

149,03

1179,51

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

Utsläpp, ton CO2

Diesel, eldningsolja 1 och el HVO, fordonsgas och bioolja Besparing



Kontakta oss

Lindbytvätten AB

Lindbyvägen 116

387 94 Borgholm

Tel: 0485 – 56 40 57

Fax: 0485 – 56 40 59

info@lindbytvatten.se
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