
MILJÖPOLICY 

STUDOR-KONCERNEN 

 

Denna miljöpolicy gäller Studor AB med alla dess dotterbolag. Miljöpolicyn är antagen av styrelsen i 

Studor AB och revideras löpande och uppdateras i samband med att årsredovisning upprättas. 

 

Personligt engagemang 

Koncernens miljöarbete bygger på ledningens och de enskilda medarbetarnas personliga 

engagemang. Ledningen har en mångårig erfarenhet av miljöarbete såväl yrkesmässigt som privat. 

Detta skall alltid genomsyra koncernens arbete. Personligt deltagande i miljöarbete skall 

uppmuntras. 

Bidrag till miljöorganisationer 

Ledningen skall besluta om stöd till lokala och globala miljöorganisationer. Organisationer som verkar 

för en biologisk mångfald skall prioriteras. 

Biologisk mångfald 

Då byggande ofta innebär att mark, som har vissa kvaliteter för den biologiska mångfalden, tas i 

anspråk, skall i varje projekt följande frågor beaktas: 

- Vilka kvaliteter för den biologiska mångfalden finns i varje projekt? Dokumenteras vid 

projekteringsstart. 

- Hur sparas de befintliga kvaliteterna för den biologiska mångfalden i samband med 

nybyggnad av projekt? Tas in i projekteringen. 

- De projektspecifika åtgärderna skall föras in mot entreprenörer i kontrakt med dessa. 

Överträdelser belastas med vite. 

- Möjligheter att öka den biologiska mångfalden eller kompensera för borttagandet av 

kvaliteter skall beaktas i projektering och genomförande. 

Lokal miljöpåverkan 

I samband med projektering och upphandling skall miljöpåverkan beaktas och minimeras: 

- Miljöskadligt byggmaterial undviks i projekteringsskedet genom att jämföra 

produkter/material med tillgängliga databaser (Sunda Hus, Basta mm) 

- Klausul om motsvarande hantering av produkter/material tas med i kontrakt med 

entreprenörer. 

- Hantering av eventuellt miljöfarligt material på arbetsplatsen samt miljöstörande arbete skall 

i första hand undvikas, i andra hand hanteras genom noggranna egenkontroller. 

- Mikroplastutsläpp: Cellplast bör användas sparsamt och ersättas med annat isolermaterial  

- Försiktighetsprincipen skall gälla. 

Global miljöpåverkan 

I samband med projektering och upphandling skall miljöpåverkan beaktas och minimeras: 



- Miljöskadligt byggmaterial undviks i projekteringsskedet genom att jämföra 

produkter/material med tillgängliga databaser (Sunda Hus, Basta mm) 

- Klausul om motsvarande hantering av produkter/material tas med i kontrakt med 

entreprenörer. 

- Koldioxidneutrala produkter skall i första hand väljas. 

- Trä används som byggnadsmaterial i största möjliga utsträckning 

- Ersättning till cementbaserade produkter skall eftersträvas. Teknik för att ersätta 

betongplattor och betongbjälklag utvärderas noggrant. 

- Oljebaserade material: Cellplast bör användas sparsamt och ersättas med annat 

isolermaterial. 

- Koldioxidneutral teknik i förvaltningsskedet eftersträvas. Gäller i första hand uppvärmning.  

- Byggnaderna projekteras för att få låg energiförbrukning i kombination med solceller, 

vindkraft eller andra gröna energikällor. Lokal energiproduktion och lagring av energi skall 

prioriteras. 
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