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MILJÖARBETE  

Syfte och mål 

Miljöarbetet är en viktig del av NOVABs verksamhet. Många kunder, medarbetare och även samhället 
ställer ökade krav på att miljöfrågor hanteras på ett seriöst sätt. Direkta lagkrav finns på bl.a. på 
hantering av avfall, kemikalier, rivning och saneringsarbeten. 

Syftet miljöprocessen är skapa förutsättningar för att kunna ta ett aktivare ansvar på miljöområdet både 
för företaget som helhet och för den enskilde medarbetaren. Detta skall i sin tur leda till att vi långsiktigt 
förbättrar konkurrensförmågan och lönsamheten. 

Arbetssätt 

NOVAB har med utgångspunkt från de miljöaspekter som finns i arbetet antaget åtgärder som 
minimerar miljöaspekternas negativa påverkan. För att säkerställa att vi når våra miljömål upprättas 
handlingsplaner. För att vara säkra på att styrningen blir effektiv och att våra projekt inordnas i vårt 
system upprättas en miljöplan för varje projekt.  

Samtliga åtgärder återspeglas i ledningshandboken. Specifika miljöinstruktioner ligger under denna flik. 
I enskilda projekt tar vi fram projektspecifika miljöplaner. Andra delar av miljöarbetet såsom miljöpolicy, 
mål, organisation etc. finns under respektive område i Ledningshandboken. 

Miljöplan 
För våra projekt skapas en miljöplan om detta efterfrågas av beställare. I miljöplanen framgår kundens 
samt våra egna krav på miljöhänsyn i projekten. Eventuella risker och problem i projektet avseende 
miljöfrågor tas med i miljöplanen och ligger till grund för de åtgärder som kan komma att krävas för att 
minimera miljöpåverkan. När en projektplan upprättas är Miljöplanen en del av denna och en specifik 
miljöplan upprättas då inte. 

Avfallshantering 
För varje projekt upprättas en avfallsplan samt placeringen av avfallskärlen markeras på APD-plan. Av 
projektplanen skall framgå vilka avfallsfraktioner som krävs i det specifika projektet. Normalt sker 
sortering av avfall enligt de lokala krav som finns från den kommun som projektet bedrivs i. 

Farligt avfall 
Farligt avfall skall hållas avskilt från övrigt avfall och som skall omhändertas och behandlas på särskilt 
sätt. Farligt avfall skall förvaras i särskilt upp märkta kärl. Placering av farligt avfall framgår på APD-
plan. Farligt avfall som uppkommer i projekten skall hanteras av transportör med tillstånd. Vid transport 
av farligt avfall upprättar anlitat transportföretag den transportdokumentation som erfordras.  
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Kemikaliehantering 
På samtliga projekt skall det finnas en företeckning där samtliga farliga kemikalier som används inom 
projektet skall finnas upptagna på en kemikalieförteckning. Kemikaliepärmen skall innehålla 
säkerhetsdatablad för varje kemikalie samt en förteckning över farosymboler.  
  
Platschefen skall se till att nedan punkter följs: 

• Se till att dina medarbetare är väl informerade om riskerna med hanteringen av miljö- och 
hälsofarliga produkter och att de vet vilken skyddsutrustning som eventuellt skall användas. 
Se även till att denna skyddsutrustning finns tillgänglig innan arbetet startar. 

• Se till att hälso- och miljöfarliga produkter hålls säkert avskärmade för utomstående. 

• Ha varuinformationspärmen tillgänglig för dig och dina medarbetare. 

• Se till att pärmen innehåller aktuella säkerhetsdatablad, (varuinformationsblad) för de hälso- 
och miljöfarliga produkter som används på arbetsplatsen. 

• Vid skyddsronder skall hanteringen och informationen runt hälso- och miljöfarliga produkter gås 
igenom och varuinformationspärmen skall kompletteras vid behov.  

Som arbetstagare har du följande ansvar: 
• Att arbeta efter de instruktioner som ges och att använda den skyddsutrustning som föreskrivs.  

Rivningsarbete 
Vid rivning skall anmälan skickas in till kommunen. Ansvaret för att se till att rivningsanmälan kommer in 
till kommunen ligger på platschefen. 

Ansvarig 

Huvudansvaret för miljöarbetet har här lagts hos företagsledningen och i linjeorganisationen, även om 
alla medarbetare har ett ansvar i detta arbete.  
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