
 MILJÖPOLICY 
 
 

 

PLAST AB ORION skall delta och vara drivande i 
arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom 
att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. 

 

 
Vi skall: 

 

 

 Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom 
företaget genom att kontinuerligt diskutera och väga in 
miljöpåverkan i våra arbetsuppgifter. 

  
 Uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser, samt 

regelbundet utvärdera verksamhetens miljöpåverkan och om 
möjligt förebygga utsläpp och avfall. 

 
 Arbeta för ett minskat resursutnyttjande av råvaror och energi. 

Arbeta med ständiga miljöförbättringar i takt med vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

 
 Vid all process- och produktutveckling ta hänsyn till den totala 

miljöpåverkan samt driva och efterfråga miljövänliga alternativ från 
våra leverantörer. 

 
 I vårt arbete med att tillhandahålla formsprutade plastdetaljer, 

arbeta proaktivt och därigenom kunna erbjuda miljövänliga 
lösningar och material till våra kunder. Vi skall vara bland de 
ledande i denna utveckling i vår bransch. 

 
 

 

 
Anderstorp den 1:a september 2017 
 
 
 

 
Peter Jutnäs 
VD 

 



 

ENVIRONMENTAL POLICY 
 

 

PLAST AB ORION should be involved and be proactive 
in working towards a sustainable development by our 
environmental impact to a minimum. 

 

 
 

We should: 
 

• Increase knowledge and raise awareness of environmental issues 
within the company by constantly discuss and weigh the 
environmental impact of our work. 

 
• Comply with applicable laws and regulations, and evaluate the 

environmental impact and, if possible, prevent emissions and 
waste. 

 
• Work for a reduced resource utilization of raw materials and 

energy. Working with continuous environmental improvements in 
line with what is technically possible and economically feasible. 

 
• In all process and product development including considers the 

overall environmental impact and push and demand 
environmentally friendly options from our suppliers. 

 
• In our commitment to provide injection molded plastic parts, work 

proactively and therefore be able to offer environmental solutions 
and products for our customers. 
We shall be among the leaders of this trend in our business. 

 
 
Anderstorp,  1st of September 2017 
 
 
Peter Jutnäs 
Managing Director 

 


