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Miljöpolicy 

 

Svensk Emballageteknik AB tillhör Team ET koncernen, vars absoluta kärnvärde är att leverera 
högsta möjlig kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Koncernens alla bolag ska rankas som 
ledare inom miljöomsorg bland Sveriges & Baltikums producenter av förpackningslösningar. Vårt 
miljöarbete är helt integrerat i koncernen och skall kännetecknas av en helhetssyn med kontinuerlig, 
integrerat utvecklingsarbete och effektivt resursutnyttjande i hela värdekedjan. 

Vid materialval låter vi alltid kretsloppstänkande och livscykelperspektivet vara ett tungt vägande 
argument när vi utvecklar förpackningslösningar tillsammans med våra partners för att skapa 
emballage som är hållbara lång tid framöver. Tack vare vår breda kompetens, använder vi alltid så lite 
material, och så liknande material som möjligt till varje projekt för att minimera miljöpåverkan samt 
förenkla återvinningen av emballaget, utan att ge avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet.  

All produktionsutrustning skall vara så energieffektiv som möjligt och alla vår inhemska produktion 
skall produceras av endast förnybar energi och allra största mån av egen producerad energi. Vårt 
miljöarbete ska vara integrerat med FN:s globala utvecklings mål, där koncernen ska aktivt sätt 
miljömål som går i linje med agenda 2030 med aktivt integrerat uppföljningsarbete i den dagliga 
driften. Där vi strävar dagligen för att bidra till en förnybar och cirkulär framtid med låga utsläpp. 

Vår helhetssyn 
I vårt dagliga arbete att minska miljöpåverkan från våra projekt, produkter och tjänster ska vi: 
 

• Beakta hela livscykeln 

• Inta en ledande ställning när det gäller miljöomsorg, där lagstiftning och andra förordningar är 
minimikrav som alltid ska överträffas 

• I största möjliga mån endast arbeta med enkla återvinningsbara material 

• Låta arbetet med att förebygga föroreningar vara en förutsättning för all verksamhet & 
minskar, säkerställer, en säker hantering av kemiska produkter & farligt avfall 

• Uppmuntra våra samarbetspartner att sträva efter att ta ledande positioner inom miljöomsorg 
och arbeta i riktlinjer mot FN:s globala utvecklingsmål 

 
 
 
 

Kontinuerlig förbättring 
Vårt miljöarbete skall integreras i all verksamhet och förbättras kontinuerligt genom att vi: 

 

• Formulerar, kommunicerar och följer upp tydligt definierade mål kopplade till FN:s globala 

utvecklingsmål 

• Involvera våra medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartner & övriga intressenter för 

att på bästa sätt bidra till en ljusare framtid 
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Effektivt resursutnyttjande 
Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och tjänster vara sådana att: 

• Användningen av energi och råvaror minimeras och effektiviseras 

• Uppkomst av avfall och restprodukter minimeras och avfallshantering underlättas. 

 

 

Miljöaspekter 

Vårt miljöarbete är uppbyggt på de miljöaspekter där vi har störst möjlighet att påverka: 

• Livscykelperspektiv – Att beakta material och produkters hela livscykler måste göras för att 

försäkra oss om en cirkulär framtid. Vi jobbar alltid för att öka återvinnings- & 

återanvändningsgraden tillsammans med våra samarbetspartners. 

• Produktval – Tillsammans med våra samarbetspartner, Ska vi göra smarta material- & 

produktval som minimerar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar & cirkulär framtid. 

• Leverantörers miljöarbete – Vid inköp granskas och utvärderas tänkta produkters och 

materials miljöpåverkan. Att våra leverantörers miljöarbete går i linje med Team ET:s mål och 

ambitioner är en försättning för ett hållbart samarbete. 

 

 

 

 


