Miljöarbete i
vardagen
- till dig som är entreprenör

Högt ställda miljömål
En ren och säker miljö är vårt gemensamma intresse.
Skellefteå Kraft bedriver, som ett av landets ledande energibolag,
en omfattande verksamhet inom energiområdet. Ett område som
är starkt kopplat till miljö. Det är vår gemensamma utmaning i
energibranschen att med högt ställda miljömål fortsätta att
utvecklas så att vår energiförsörjning är hållbar.
Det är därför viktigt att alla, såväl medarbetare som konsulter och
entreprenörer, bidrar till denna utveckling som har stor betydelse
för vår framtid.
Vår önskan är att denna broschyr ska vara ett hjälpmedel för en
ökad miljöhänsyn i verksamheten.

Miljöfunktionen, Skellefteå Kraft

På väg mot 100 % hållbart
Vår vision är att bli det bästa energibolaget för Sverige.
Vår strategi anger riktning och vägleder oss i arbetet mot visionen. Den
säger att vi ska stödja FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella
miljömål samt arbeta för en 100 procent hållbar energiproduktion och
minimera vår negativa påverkan på människor och miljö. För att lyckas
med detta krävs ett långtgående ansvarstagande för den yttre miljön i den
verksamhet vi bedriver.
Miljöarbetet ska vara naturligt integrerat och genomsyra hela vår
verksamhet. Detta når vi tillsammans genom kunskap om vår
miljöpåverkan, delegerat miljöansvar och utbildade medarbetare och
entreprenörer!
Vision och strategi tillsammans med miljöpolicyn, är de ledstjärnor som
ska guida oss i våra beslut och handlingar.

Miljöpolicy
Miljöpolicyn beskriver företagets miljöarbete och ska bidra till att vi blir det
bästa energibolaget för Sverige.
Miljöpolicyn säger att vårt miljöarbete ska generera både affärs- och
miljönytta genom utveckling och produktion av förnybar energi, hållbara
energilösningar, effektiv resurshushållning och en säker hantering av
miljöfarliga produkter och farligt avfall.
För vår verksamhet betyder detta att vi:
RRSköter våra anläggningar så att produktion och distribution av energi
och råvara bedrivs med god miljöhänsyn ur ett regionalt och globalt
perspektiv.
RRSätter mål för miljöarbetet, följer upp och redovisar resultatet, där lagar
och andra krav utgör en miniminivå.
RRArbetar med teknik och kompetensutveckling där drivkrafterna är
effektivisering och ständig förbättring samt minimering av negativ
miljöpåverkan.
RRSträvar efter att förebygga miljöolyckor genom att genomföra
riskanalyser och upprätta beredskapsplaner samt en effektiv och säker
hantering av miljöfarliga produkter och farligt avfall.

Entreprenörens ansvar
Entreprenören ansvarar för att de som arbetar i uppdraget har den
miljökompetens som krävs. Entreprenören ska ta del av plats- och
projektspecifika miljökrav och miljörisker.
Skellefteå Kraft förutsätter att entreprenören:
RRBedriver sitt uppdrag med omtanke för sina medarbetare, beställare och
den yttre miljön.
RRI sin organisation bygger beslut och handling på miljöansvar baserat på
tydlig delegering och relevant utbildning.
RRUpprättar en egen miljöriskanalys och miljöplan för sin typ av arbete och
ger förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan.
RRKänner till Skellefteå Krafts miljöpolicy och övergripande mål.

Viktiga rutiner
Hantera avfall
Alla är skyldiga att sortera avfall enligt anvisningar i
foldern Sortering och återvinning av avfall. En
noggrann sortering ger vinster både ekonomiskt och
miljömässigt.
Personal som förpackar eller transporterar farligt
gods eller farligt avfall ska ha genomgått särskild
utbildning. Vid tveksamheter kontakta beställare, projektledare
eller Miljöfunktionen.
Kemikalier
Inom företaget bedrivs ett systematiskt arbete med att minimera risker till
följd av hantering av kemiska produkter. En del i detta arbete är att minska
antal och volym kemikalier. Detta innebär att:
RRI första hand använda godkända kemikalier som redan finns registrerade
i vår kemikalieförteckning.
RRNya, ej godkända kemikalier, ska bedömas och godkännas av
Kemikalierådet innan de används. Kontakta Miljöfunktionen.
RREntreprenören ansvarar för att kvarvarande kemikalier, som inte hör till
driftutrustning, avlägsnas från verksamheten omgående efter
entreprenadens slut.
RRStickprovskontroll av avfall- och kemikaliehantering under pågående
entreprenad kan genomföras.
RR
Brand
Grundläggande arbetssätt för att motverka brand:
RRSamtliga personer som verkar inom en anläggning ska känna till var
brand- och räddningsutrustning förvaras i anläggningen.
RRVarje person som arbetar i en viss anläggning ska se till att den
räddningsutrustning som finns tillgänglig på plats inte blir skadad eller
blockeras av annat material.
RRDörrar och portar som avgränsar brandceller ska alltid hållas stängda.
RRNär räddningstjänsten anländer övergår ansvaret till räddningsledare för
insatser i samband med släckning eller räddning. Entreprenörens
arbetsledare eller övriga anställda hos entreprenör bistår med råd och
anvisningar om exempelvis insatsvägar eller andra risker.
RRDriftspersonal ansvarar för eventuella frånkopplingar, nödvändiga jord
ningar och övervakar den elektriska säkerheten under hela släcknings
arbetet.

Riskhantering
Entreprenören genomför miljöriskanalyser som ska kunna uppvisas vid
förfrågan. Miljöfunktionen kan vid behov medverka vid entreprenörens
miljöriskanalys.
För att säkerställa att miljörelaterade krav följs, till exempel lagkrav och
krav enligt egenkontroll, ska entreprenören genomföra regelbundna
miljöronder. De ska vara skriftligt dokumenterade och vi ska kunna få
tillgång till dem vid förfrågan. Skellefteå Kraft ska även ha möjlighet att
delta i miljöronderna.
Avvikelsehantering
Alla klagomål, felaktigheter och förbättringsbehov som identifieras anmäls
som avvikelser. Det gäller även det som berör uppdrag mot våra kunder
eller utgör någon del i leveranser till eller från vårt företag.
Den som upptäcker skada, förorening eller driftstörning är skyldig att utan
dröjsmål anmäla detta till projektledare eller ansvarig för anläggningen
eller verksamheten.
Vid ett utsläpp ska den som upptäcker det, om det är utan fara för egen
eller andras säkerhet, först:
RRStoppa utsläppet.
RRBegränsa skadeverkningar genom att förhindra spridning.
RRUnderrätta anläggningsingenjör eller projektledare.
RRLarma räddningstjänsten via SOS alarm, om behovet finns.
Händelsen ska dokumenteras i avvikelsehanteringssystemet ENIA av den
som upptäckt avvikelsen eller närmaste chef alternativt projektledare.

Miljöfunktionen på Skellefteå Kraft
Har du frågor eller behöver mer information kontakta oss på
Miljöfunktionen.
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