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MILJÖPOLICY 

Bakgrund 

F. Ad. Müller Söhne AB är specialister på tillverkning och inpassning av ögonproteser 
av glas. Med våra ögonproteser kan patienter som saknar eller har förlorat ett öga 
genom olycka, sjukdom eller på annat sätt, få ett konstgjort öga vars utseende är 
mycket likt det kvarvarande ögat. Varje år tar vi emot patienter på ögonmottagningar 
och syncentraler i ett tiotal svenska städer. 

Vi har både en direkt och indirekt påverkan på miljön omkring oss. Vi är därför över-
tygade om att vi har ett ansvar att hantera vår miljöpåverkan och dess risker och 
möjligheter i vår verksamhet.  

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, 
naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 
140001). 

Syfte 

Vår miljöpolicy syftar till att beskriva företagets arbete för att minska vår direkta och 
indirekta miljöpåverkan samtidigt som vi ger våra kunder bästa möjliga kvalitet 
avseende våra produkter och tjänster.  

Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och partners och syftet är att 
beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga, vilka mål 
som finns för företagets miljöarbete, vilken struktur miljöarbetet har och vem som 
ansvarar för att upprätthålla policyn. 

Riktlinjer 

Verksamhetens bedrivande 

F. Ad. Müller Söhne AB strävar efter att verksamheten skall ha så lite miljöpåverkan 
som möjligt, både i det som innefattar vår egen direkta påverkan och den som 
förorsakas av vår verksamhet.  

Vi eftersträvar därför att bedriva verksamheten med inpassning av ögonproteser så 
nära våra patienter som möjligt. Det innebär att vi själva måste resa till de patient-
mottagningar vi bedriver på landets sjukhus och syncentraler. 

Samtidigt ser vi att vår indirekta miljöpåvekan minskar då vi finns närmare våra 
patienter och minska deras behov av långväga transporter. 
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Miljömål 

F. Ad. Müller Söhne AB agerar långsiktigt och med miljöansvar. Vårt miljöarbete 
bygger på en måttfull användning av naturens resurser, och ett åtagande att ständigt 
sträva mot att förebygga och minska vår miljöpåverkan samt att varje medarbetare 
ska ha ett personligt miljöansvar genom engagemang och delaktighet i 
verksamhetens miljöarbete. 

Internt arbetar vi i förebyggande syfte med att minska vår miljöpåverkan vad gäller 
transporter, tjänsteresor, energi och avfall. Vi följer upp vår miljöpåverkan och utbildar 
vår personal i miljöfrågor. Vi har mål för miljöarbetet baserat på genomförda miljö-
aspektbedömningar, och vi arbetar aktivt med olika aktiviteter för att uppnå våra mål. 

Löpande miljöarbete 

Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje 
beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället. 

Vi skall verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder 
och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har 
ett aktivt miljöarbete och helst är miljö- och kvalitetscertifierade. 

Vi skall genomföra möten via skype, videokonferens eller liknade då så är möjligt. 

Hushållning med naturresurser 

Verksamheten skall arbeta med att minska användning av engångsprodukter. I de fall 
sådana används skall vi till år 2019 ha ersatt dessa med flergångsprodukter. Vid 
inköp av engångsprodukter är det viktigt att kontrollera möjligheten att köpa produkter 
av återvunnet material eller förnybara råvaror då dessa generellt har en lägre 
miljöpåverkan 

Klimatpåverkan 

Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, 
både när det gäller den inre som den yttre miljön.  

Vi skall verka för att minska transporter av bl a material och utrustning och även 
minska miljöpåverkan från den administrativa hanteringen genom, att införa 
efakturering överallt där så är möjligt. Vi skall under 2019 helt ha gått över till 
efakturor för våra återkommande kunder. 

Resor ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimat-
påverkan. Vi skall vid nyanskaffning och senast till år 2020 enbart använda miljöbilar. 

Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir 
lidande. 

Energianvändning 

Vår verksamhet skall använda energisnåla alternativ till ljuskällor där så är möjligt. 
LED-lampor skall föredras då de till skillnad från så kallade lågenergilampor inte 
innehåller kvicksilver och kräver mindre energi för motsvarande ljusstyrka. 
Datorer och kringutrustning skall när de inte används eller behöver vara tillgängliga 
stängas av. 
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Avfall och farligt avfall 

Vi ska källsortera förpackningar, glas, plast, metall och returpapper från brännbart 
avfall.  

Farligt avfall får inte blandas eller med annat avfall eller andra ämnen. Farligt avfall 
ska förvaras så att det är oåtkomligt för barn och obehöriga samt överlämnas till enligt 
serviceavtal.  

Destruktion av konfidentiellt material skall även detta förvaras och hanteras så att det 
är oåtkomligt för obehöriga samt överlämnas för destruktion enligt serviceavtal. 

Vi hanterar inte några läkemedel eller läkemedelsrester i verksamheten. 

Kompetens 

Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetens-
utveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön. 

Genomförande och uppföljning 

Miljöarbetet är en pågående process. Varje år sammanställer vi resultatet av 
vårt miljöarbete, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år. 

Processen kan utformas enligt följande punkter: 

 Hur ser vi på miljön?  

 Vad är våra miljömål? 

 Hur går vi tillväga? 

 Hur ser företagets miljöpåverkan ut? 

 Vad ska göras för att minska miljöpåverkan? 

Uppföljning av miljöarbetet görs årligen. Mål skall årligen sättas och omprövas. 
Mätning och redovisning utgör underlag för förbättringsarbetet. 

Ansvar 

Det är företagets ledning som ska ansvara för att medarbetarna är informerade om 
vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. Den ska också ha 
som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande 
miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom 
miljöområdet.  
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