
 
 

 
 
 1.2 Policy för Miljö 
  
SteelPool Sweden AB skall i alla former av sin verksamhet behålla eller förbättra sin 
miljö. Detta skall prägla den service företaget erbjuder och samspelet mellan kunder, 
myndigheter och våra underleverantörer. Kundens förtroende är viktig för oss och ställer 
höga krav på vår kompetens och utveckling. Detta innebär ett ansvar att arbeta rationellt 
och att i rätt tid leverera resultat och produkter, som är ändamålsenliga i förhållande till 
kundens krav, behov och förväntningar. 
 
SteelPool Sweden AB är medvetna om att verksamheten har en påverkan på miljön 
genom de produkter och tekniska lösningar vi föreslår och genomför för våra kunder. 
Därför skall vi i alla former av vår verksamhet sträva efter att om möjligt förbättra, 
skydda och i all tid och omfattning minimera en störning av miljön. 

Vi integrerar arbetsmiljö- och miljöarbetet så långt det är möjligt i den löpande 
verksamheten, vilket inkluderar riskbedömningar och insatser för minskad negativ 
påverkan i samband med projekt. 

Följa gällande lagar och krav som verksamheten omfattas av. 

Vi eftersträvar med våra produkter för en hållbar miljöpåverkan.  

 

Våra produktområden är  

Högkvalitativa bassänger i rostfritt stål och tillbehör 

För att uppfylla denna policy är vår målsättning att: 

 Ha rutiner som skall underlätta ledningens arbete i verksamheten. 
 Ha egenkontroller som sker genom de fastställda rutinerna. 
 Ha krav på att våra underleverantörer har ett gällande ledningssystem. 
 Ha ett hållbart synsätt som genomsyrar hela företagets organisation och 

verksamhet och att ständigt förbättra vårt ledningssystem. 
 Göra riskbedömningar för att minska en negativ påverkan på vår verksamhet. 
 Kontinuerligt utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. 
 Ställa krav på våra underleverantörer, de skall ha den kompetens som krävs, så 

att våra projekt genomförs på ett professionellt sätt. 
 Följa gällande lagar och krav som verksamheten omfattas av. 
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