MILJÖPOLICY

❖

Moll Wendén har en medveten ambition att ta miljöhänsyn och prioritera hållbar utveckling.
Moll Wendéns miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. Små vardagliga miljöåtgärder, liksom stora förändringar är viktiga. Summan av alla åtgärder ska leda
Moll Wendéns miljöarbete framåt och innebära ständiga förbättringar.

❖

Vid samtliga våra beslut ska vi beakta vår målsättning att minska vår negativa miljöpåverkan.
Miljöfrågor ska behandlas som en självklar och integrerad del i Moll Wendéns verksamhet. Detta
innebär bland annat att vi tar miljömedvetna beslut vad gäller vårt resande i tjänsten och strävar
efter att så långt som möjligt använda miljömässiga färdsätt. Vi ska även sträva efter alternativ
till resande, exempelvis genom att sammanträffa med klient över videokonferens. Vidare ska
vi i största möjliga utsträckning sträva efter att använda alternativ till bilresor. Alternativ som
uppmuntras är cykel och kollektivtrafik. Vid bokning av taxiresor ska vi i möjligaste mån välja
miljötaxi.

❖

Vi ska arbeta för att sänka materialförbrukningen och användandet av miljöbelastande produkter. Exempelvis ska vi regelmässigt använda dubbelsidiga utskrifter, återanvända papper
samt kopiera dubbelsidigt. Ett stort ansvar ligger i denna del på den enskilda medarbetaren.
Vidare ska vi som ett led i detta arbete dokumentera uppgifter om vad i vår verksamhet som har
eller kan ha en betydande negativ miljöpåverkan.

❖

Vi ska så långt möjligt undvika engångsartiklar i allmänhet och plastartiklar i synnerhet.

❖

Vi ska ha beslutade mål och åtgärder för att nå förbättringar i fråga om miljöpåverkan och risker
samt ha en plan för när dessa ska genomföras.

❖

Vid inköp av varor och tjänster ska vi alltid ta hänsyn till relevanta miljöaspekter. Miljömärkta
produkter och material ska företrädesvis användas om sådana finns. Exempel på sådana är
Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman. Vid inköp av livsmedel (exempelvis frukt, kaffe, ost,
mjölk, knäckebröd) samt vid beställning av mat till möten ska fokus ligga på närproducerade
och/eller ekologiska varor samt hållbara alternativ såsom iKaffe (havremjölk) eller motsvarande.

❖

Vi ska alltid följa miljölagstiftningen och vi betraktar den som ett minimikrav. Vi ska hushålla med
energiresursen genom att exempelvis stänga av datorn när vi går för dagen och släcka lampor när vi lämnar ett rum.

❖

Vi ska vid avfallshantering ta hänsyn till miljöaspekter och minimera uppkomst av restprodukter
och spill. Avfall ska i möjligaste mån källsorteras.

❖

Vi ska ha rutiner för hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder. Därutöver
ska vi ha rutiner för kompetensutveckling av personalen avseende miljöhänsyn.

❖

Vi ska rutinmässigt följa upp vårt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra vårt miljöarbete.
Alla medarbetare uppmuntras att komma med förslag på miljöförbättrande åtgärder. Koncept
som ”Grön rådgivning” och ”Gröna evenemang” är exempel på intressanta åtgärdsförslag.

❖

Alla medarbetare ska känna till denna miljöpolicy och kontinuerligt informeras i miljöfrågor så
att miljöpolicyn alltid efterlevs.

Denna version av Moll Wendén Advokatbyrå AB:s Miljöpolicy är antagen av ledningen den 25 november 2018.
Miljöpolicyn är senast uppdaterad den 17 april 2019.

