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Miljö- och Hållbarhetspolicy 
IPMG Sverige AB skapar hållbara lösningar inom, stadsutveckling, infrastruktur, bostäder, kommersi-

ella lokaler samt för bygg och anläggning. Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi vår verk-

samhet, våra medarbetare, våra underentreprenörer och vår kundnytta. Tillsammans utgör vi en del av 

löningen för att bygga ett bättre samhälle. 

Vår miljö- och hållbarhetspolicy definierar våra principer för att driva och utveckla vår verksamhet, våra 

tjänster och våra produkter mot klimatneutralitet och nära noll miljöpåverkan, samt att var en del av 

lösningen för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

De 17 hörnstenarna för de globala målen i FN:s Agenda 2030 är roten till och en av vår hörnstenar för 
vårt 10 års mål. IPMG arbetar därför med ledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015. 

IPMGs verksamhet ska bedrivas på ett sätt som minimerar negativ påverkan på miljön. Alla som arbetar 

på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa denna policy och integrera miljö och hållbarhet i sitt dagliga 

arbete. Vi anser att ett miljötänkande är viktigt genom hela arbetsprocessen, från materialval till återvin-

ning.  

IPMG är en del i skapandet för framtiden 
Vi utvecklar, och erbjuder projekt, produkter och tjänster med höga miljö- och hållbarhetsambitioner. För 

att nå framgång och för att vara en del av lösningen arbetar vi gemensamt, internt som externt med att 

varje leverans och överlämnande ska göra ett positivt avtryck i framtiden. 

IPMG utvecklar arbetssätt och kompetenser 
IPMGs lednings- och samordningssystem utgör plattformen för kunskap och rutiner. Med ”Exellence is 

our choice” menar vi att vi ständigt höjer nivån på våra mål, arbetssätt och verktyg. Genom utbildning, 

erfarenhetsutbyte och omvärldsanalys säkerställer vi att vi har rätt kompetens och vilja i organisationen.  

När ”Exellence is our choice” är vår ledstjärna utgör efterlevnad av lagar, förordningar och kontraktskrav 

en lägsta nivå. Från denna nivå skall vi erbjuda hållbara lösningar bortom det som efterfrågas. När vi är 

en del av lösningen driver vi också på utvecklingen av ett klimatsmart samhällsbyggande. 

Ansvarstagande för vår miljö- och klimatpåverkan kräver ansvarstagande i alla led och från ett livscy-

kelperspektiv. Vi ställer därför höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer 

och övriga samarbetspartners. Vi integrerar miljö- och klimatarbetet i alla våra processer och projekt. Vi 

bjuder in kunder, samarbetspartners och leverantörer att vara en del av lösningen till att positivt driva 

utvecklingen framåt.  

Vårt engagemang och ställningstagande kräver att vi genomför ett aktivt och effektivt miljöarbete. I våra 

projekt ser vi till att minimera avfall och spill. Målet är att återvinning skall ske i största möjliga utsträck-

ning. I vårt val av tjänster, material och förnyelsebara alternativ letar vi alltid efter produkter, system och 

tjänster som ger eller leder till minsta möjliga miljöpåverkan.  

När det gäller transporter och resor till och från arbetsplatserna strävar vi ständig mot en effektivisering. 

Vi uppmanar våra anställda, underentreprenörer och samarbetspartners att samåka till arbetsplatserna 

för att minimera miljöpåverkan från fordon. 

I arbetsplatsmiljön ser vi till att minimera användandet av pappersutskrifter och ständigt utveckla digita-

liseringen. Valet av kontorsprodukter görs utifrån miljövänliga och förnyelsebara kriterier. Källsortering 

skall därför alltid ske i största möjliga utsträckning.  

Vi skall alltid verka utifrån ambitionen att ständigt att förbättra oss på miljö-och klimatområdet genom 

att:  



 

Dokumentnamn 

Miljö- och Hållbarhetspolicy 

Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Informationssäk.klass 

K1  A-01-02 1.0 2021-01-11 

 

IPMG Sverige AB, 556763-6047, Döbelnsgatan 5, SE-111 40 STOCKHOLM 
www.ipmg.se - backoffice@ipmg.se – 010-585 99 90 

 

• Utbilda vår personal och få dem att tänka miljömässigt samt att uppdatera dem på gällande 

miljöregler. 

• Se till att de underentreprenörer vi anlitar förstår vikten av vår miljöpolicy och trycker på att de 

själva ska bedriva ett aktivt miljöarbete. 

• Se till att miljöpåverkan blir så liten som möjligt i det dagliga arbetet. 

• Systematisera och effektivisera interna- som externa processer för att uppnå systematiskt kva-

litetsarbete och systematisk förbättring. 

• Se till att vi ständigt håller oss uppdaterade på vad som händer inom miljö- och klimatområdet 

särskilt till det som berör hållbara lösningar inom, infrastruktur, bostäder, kommersiella lokaler 

och bygg och anläggning.   

IPMGs Miljömål 
• Välja fler miljöklimatsmarta tjänster och varor utifrån ett livscykelperspektiv. 

• Minimera användande av icke förnyelsebara drivmedel.  

• Öka avfallssortering på arbetsplatserna. 

• Minska pappersanvändning på kontoret genom ökad digitalisering. 

• Öka återvinning av befintligt material.  

IPMGs plan för att uppnå miljömålen 
IPMG håller regelbundna genomgångar med sin personal, underleverantörer och bemanningsresurser 

för att förklara IPMGs miljö- och klimatmål och dess betydelse för företaget och för kunden. Miljö- och 

klimatmålen gås igenom inför varje projekt och anpassas efter projektets komplexitet och omfattning. 

Arbetsledaren skall ha alltid tillgång till de dokument som innehåller miljömål och miljöplan inför varje 

projekt.  

IPMGs plan för avfallshantering  
IPMG slänger alltid sitt avfall på kommunala avfallsanläggningar. Arbetsledaren gör alltid upp en av-

fallshanteringsplan för varje projekt. Avfallet skall helst sorteras på plats för att sedan kunna slängas på 

centralen (ex; trä, gips, metall, deponi och miljöfarligt).  

I vår plan ingår alltid återvinning av befintligt material och en plan för att uppnå återvinning i så stor 

utsträckning som möjligt. Genom att alltid använda oss av officiella avfallsanläggningar där sortering är 

ett krav blir det ett naturligt inslag att sortera avfallet. Avfallshantering ingår även som en punkt i företa-

gets egenkontrollsformulär. 

 


