Referens
Rutiner och information
underlättar miljöarbetet
för Ponsse AB
Med verkstäder och servicetekniker utspridda över
hela Sverige, behövde Ponsse AB samlad information
om hur företaget arbetar med hållbarhet och
hantering av kem- och riskavfall. Lösningen blev en
miljöhandbok som nu fungerar som en tydlig guide för
personal och verkstäder.
Ponsse är en av världens ledande tillverkare av
skogsmaskiner med tillhörande datasystem. I familjeföretagets fabrik i Finland produceras varje år omkring
1200 skördare, skotare och dualmaskiner som säljs
världen över. I Sverige sköts försäljning och service
av dotterbolaget Ponsse AB, med huvudkontor i
Surahammar.
– I den här branschen är säker hantering av riskavfall
och kemikalier ett måste. Både här och i verkstäderna
tvättas och servas maskiner dagligen och vi har
sedan många år jobbat med Nemax för att hitta de
bästa lösningarna för miljöhantering, berättar Urban
Folkesson, Eftermarknadschef på Ponsse AB.
Med åtta egna verkstäder, samt flertalet auktoriserade
serviceverkstäder, krävs det samordning från
huvudkontoret. Och i takt med att företaget har
expanderat, har nya behov uppstått.

utformad efter Ponsses verksamhet. En samlad guide
för hur företaget och auktoriserade verkstäder runt
om i landet ska arbeta med hållbarhet och hantering
av riskavfall.
– Miljöhandboken är tydlig och enkel att följa. För
oavsett om du är platschef eller servicetekniker ute
på vägarna, har alla samma krav på sig. Nu har vi allt
samlat, och om det är någon som undrar hur något ska
hanteras finns handboken alltid till hands, säger Urban
Folkesson.

Hållbarhet är viktigt för Ponsse AB och det sista
Råd och stöd i miljöfrågor
decenniet har mer fokus lagts vid just miljöarbete.
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”Jag finns här för att underlätta och utveckla
arbetet med miljö och hållbarhet. Tillsammans
hittar vi en lösning som utgår från just din
verksamhet och vardag. Jag berättar gärna mer hör av dig!”
Daniel Åberg / Miljökonsult
070-542 60 95 / 0585-260 95
daniel.aberg@nemax.se
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Miljöhandboken
Förankra miljöarbetet i
hela verksamheten
Samla och tydliggör din
verksamhets hållbarhetsarbete
Öka förståelsen för miljöarbetet på
arbetsplatsen och hos underleverantörer
Dagliga rutiner och hantering av farligt
avfall presenteras kortfattat och tydligt
Vi sammanställer en miljöhandbok,
anpassad efter just din verksamhet

Myndighetskontakter
Underlätta det administrativa
Vi hjälper till med
alla myndighetskontakter
Anmälningsärenden, åtgärdande av 		
anmärkningar och förtydliganden
av miljöbalken
Få tid att fokusera fullt ut på
din verksamhet

Utbildning
Rätt verktyg för ett
lyckat miljöarbete
Skapa ett större engagemang
för miljöarbetet i verksamheten
Gör skillnad i det dagliga
miljöarbetet med ökad förståelse
hos alla på arbetsplatsen
Utbildningen anpassas efter
din verksamhet

Egenkontroll
Uppfyll kraven med
tydliga rutiner
Bra verktyg för att enklare
upprätthålla miljöbalkens krav
Planera och dokumentera
dagliga rutiner och hantering
av farligt avfall
Förebygg skador på miljö
och människors hälsa
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