
 
 

 

Regal Components Miljöpolicy  

 

Miljömedvetenhet – en del av vårt arbete och våra värderingar. 
 
 
Regal Components AB skall delta och vara engagerade i arbetet för en varaktig och hållbar utveckling genom att vår 
miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. 

 
 
Vi skall inom vår verksamhet: 
 

 Motivera personalen till att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget. Detta genom 
att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. 

 

 Minimera de negativa effekterna på miljön genom effektivisering och sampackning vilket genererar färre 
leveranstillfällen.  

 

 Primärt använda speditörer som är ISO14001-godkända. 
 

 Ta emot av oss sålda produkter för återvinning om så kunden önskar. 
 

 Sträva mot att företagsbilar ska uppfylla vår bilpolicy med riktlinjer för val av miljöbilar. 
 

 Minska miljöbelastningen på kontoret genom att: 

- Övervaka och införa åtgårder för att minska energiförbrukningen. 
- Minska användningen av förbrukningsmaterial. 

- Skicka dokument elektroniskt om så möjligt. 
- E-fakturering, sända och ta emot fakturor. 
- Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster. 
- Källsortera avfall enligt kommunens källsorteringsprogram. 

 

 Förbereder oss på kommande krav inom miljöområdet. 
 

 
Framtida mål: 
 

 Att jobba enligt ISO14001.  

 

 Eftersträva att den samlade bilparken av företagsbilar uppfyller EU’s genomsnittliga nivå på CO2-utsläpp i gr/km. 

 

 Kompetensutveckla personalen för att kunna upprätthålla en god miljöpolicy. 

 

 Möjlighet till virtuella möten så som videokonferens, webbaserade produktutbildningar etc.  

 
 
 

 



 
 

 

Regal Components Enviomental policy   
 

Environmental awareness – a part of our work and our values. 
 

Regal Compnents AB shall be engaged in the work for a sustainable development by minimizing out environmental impact.  
 
 
We shall within our operations: 

 

 Motivate our staff to increase the knowledge and the awareness about environmental questions by continuously 
discuss and notice environmental aspects in our everyday work. 

 

 Minimize the environmental impact by high efficiency and collecting orders in the same package to reduce the 
number of transports. 

 

 Primary use shippers certified according to ISO14001.  

 

 Accept returns of old products sold by us for recycling, if the customer so wishes. 
 

 Aim for company cars that fulfill our car policy. 
 

 Minimize environmental impact from office work by: 
- Monitor and take actions to minimize energy consumption. 
- Minimize use of consumables. 

- Send documents electronically if so is possible. 
- Send and receive invoices electronically (E-invoicing). 
- Take environmental aspects into account when purchasing goods and services. 
- Recycling waste 

 

 We prepare for new demands within the environmental field. 

 
 
Future goals: 
 

 Work according to ISO14001. 
 

 Aim to have a collected car pool of company cars that comply with EU’s average level of CO2-emissions. 

 

 Educate the staff in environmental knowledge 

 

 Possibility to have video conference meetings.  

 
 


