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Det är vårt engagemang och vår strävan att alltid på bästa sätt inom givna ramar förse våra kunder med
tjänster och lösningar som möter deras behov, krav och förväntningar såväl ur kvalitets- som
miljösynpunkt. I vårt åtagande ingår alltid att svara mot författningar och fackmannamässighet.
Utmärkande för vårt sätt att arbeta ska vara lyhördhet, behovsanpassning, smidighet, professionalism och
för kunden lönsam och långsiktig hållbarhet. Med denna utgångspunkt ska vi ständigt och systematiskt
förbättra oss på faktabaserad grund.
Genom fortsatta miljösatsningar i alla led av vår verksamhet ska Kreativ Byggkonsult eftersträva en långsiktigt
hållbar utveckling och hushålla med naturresurser

VI SKA DÄRFÖR:
•
•
•
•
•

Prioritera miljöarbetet och integrera detta i styrningen av Kreativ Byggkonsult
Ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan
Välja teknik och arbetsrutiner med goda miljöegenskaper
Samverka med kunder och leverantörer i vårt miljöarbete
Följa kraven i miljölagstiftningen

1.1 ENERGIFÖRBRUKNING
Vi ska i de projekt där så är tillämpligt verka för att byggnader/lokaler har så låg miljöbelastning som möjligt.
Genom att föreslå och välja material samt metoder med god värmehållningsförmåga minskar vi behovet av
energiförbrukning vid uppvärmning. Vi föreslår och väljer uppvärmningsmetoder som innebär minskat behov av
energianvändning.

1 . 2 M AT E R I AL AN V Ä N D N I N G O C H M AT E R I AL V AL
Vi strävar efter att avvända material och ämnen som inte är miljöskadliga. I tillämpliga fall upprättar vi en
miljöplan som beskriver våra krav för materialanvändning. Vi försöker så långt det är tillämpbart återanvända
befintlig material och ser att kulturvärden bevaras.

1 . 3 R E S T P R O D U K T E R O C H AV F AL L
I varje projekt förekommer restprodukter och avfall. Här kan vi påverka vår miljö direkt genom att tillämpa
återvinning i separata fraktioner. Beroende på projektets art kan en miljöutredning vara nödvändig för att
identifiera och föreslå rätt åtgärder.

1 . 4 AR B E T S M I L J Ö R E G L E R
Inom samtliga förekommande projekt har vi ett övergripande ansvar att tillse att ordnings-, skydds- och
miljöregler efterlevs. Genom ett förebyggande arbete upprätthåller vi en väl välfungerade arbetsplats med god
ordning, minimerar arbetsolyckor och undviker felaktig hantering av t.ex. miljöfarligt avfall.

2.0 ETIK
Kreativ Byggkonsult agerar utifrån affärsmässiga och professionella värderingar i vårt arbete och i våra
uppdrag. Vi kännetecknas av ärlighet, tydlighet och pålitlighet.
Vårt huvuduppdrag är att företräda våra uppdragsgivares ekonomi, att tillhandahålla specialistkunskap samt
leverera kvalitetsprodukter och lösningar inom avtalade tider.
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