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Ossian Lagerqvist AB Miljöpolicy 

 
 
Ossian Lagerqvist genomgripande uppdrag är att agera grossist och konsult till tillverkande företag 
och industrier. Genom kontakt med våra kunder, utveckla och raffinera sortimentet efter 
marknadsbehov och efterfrågan, samt erbjuda specialtillverkade produkter och skräddarsydda 
lösningar efter kunds unika behov. 
I samarbete med leverantörer och speditörer strävar vi efter att minimera och minska de negativa 
miljöfaktorerna av varor och tjänster. 
Vi arbetar med ett aktivt miljöarbete i vår organisation, genom en levande dialog i företaget samt 
utbildning utifrån rådande miljölagar och forskning. 
 
Denna miljöpolicy utgör grunden för Ossian Lagerqvist miljöarbete. 

 
 

Ansvar 
 
Ossian Lagerqvist ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och i de 
delar av verksamheten där det är aktuellt. Vi skall även förebygga att förorening och att resursslöseri 
uppkommer. 
Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Ossian Lagerqvist miljöarbete är verkställande 
direktör. 
Miljöpolicys ska kommuniceras till alla anställda inom företaget så att de kan följa de regler och 
rutiner som företaget har satt upp för vårt miljöarbete. 
Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp till företaget. 
 
 

Miljöaspekter 
 
Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt: 
 

- Transporter – Vi ska sträva efter att använda logistiklösningar som minimerar miljöpåverkan, 
så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart. Gods och leveranser till och från Ossian 
Lagerqvist skall sampackas i mesta möjliga mån. Vi använder oss av etablerade 
transportpartners med dokumenterad miljöpolicy. 

 
- Hantering av restmaterial/ material som utgått - Inaktuellt varulager förverkas genom 

återvinning och källsortering. 
 

- Vår egen påverkan – Öka vår digitalisering och minska användande av förbrukningsvaror. Vi 
återanvänder det förpackningsmaterial och emballage där det går. Återvinna och källsortera i 
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så stor utsträckning som möjligt. Vid inköp av lager- och kontorsutrustning; välja alternativ 
med låg energiförbrukning där det är möjligt. 

 
 
Miljömål och egenkontroll 
 
Varje år genomförs en kontroll för att se att miljömålen är uppfyllda. Efter genomgången kontroll 
uppdateras miljöpolicyn för kommande period. Aktivt miljöarbete är ett fortlöpande arbete för 
ständiga förbättringar. 


