MILJÖKOLLEN - Hur står det till med miljöarbetet?
Följande frågor ger dig en snabb bild av vad du kan och vad som
behöver utvecklas för att din verksamhet ska klara marknadens och
lagens miljökrav idag och i morgon.

Fråga

Ja På gång

1. Vi vet vilken miljöpåverkan som uppstår som en följd
av vår verksamhet
2. Vi vet vilka miljölagar som gäller för vår verksamhet
3. Vi hanterar vårt avfall som lagen föreskriver
4. Vi hanterar och förvarar våra kemikalier på godkänt
sätt
5. Vi vet vilka resurser vi kan spara i verksamheten
6. Företagsledningen har tillräcklig miljökunskap
7. Våra anställda har tillräcklig miljökunskap
8. Vi vet vilka miljökrav våra kunder ställer
9. Vi vet vad våra konkurrenter gör på miljöområdet
10. Vi kan möta kundens behov på miljöområdet
11. Vi har en tydlig bild av kommande miljökrav på vår
marknad
12. Vi kollar miljöprestanda på varor och tjänster som
vi köper in och tittar på alternativ.
13. Vi berättar för omvärlden hur vi jobbar med
miljöfrågorna i verksamheten
14. Vi har satt upp mål för miljöarbetet
15. Vi följer upp vårt miljöarbete
16. Vi vet vilka intäkter vårt miljöarbete ger
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Nej

Svar Poäng
Ja = 2
På gång = 1
Nej = 0

Poängsumma:
21-32 p Mycket bra jobbat! Ni har god koll på resurser, kunder och
affärerna!
11-20 p Bra igång. Tänk på att täcka in alla delarna så att ni drar
verklig nytta av miljöarbetet i företagets utveckling!
0-10 p Just börjat… på rätt väg, men bättre fokus behövs.
Bara några få poäng? Nu är det dags att ta frågorna på allvar
om ni vill överleva.

Miljö & Kvalitetsutveckling ger hjälp både med att komma igång
och att hålla farten uppe. Bättre affärer med bättre miljö!
Mer information www.miljokvalitet.se
Kontakt: Eva Jernnäs,e-post: eva.jernnas@telia.com tel: +46 70 209 5912

