Miljödeklaration Skyltar & Märken AB
Allmänt
Skyltar & Märken AB grundades 1953 och är e� av Sveriges största skyl�öretag med
egen produk�on. Den ursprungliga idén �ll företagets verksamhet var a� �llverka
varak�ga skyltar med reﬂekterande folier. Nuvarande �llverkning är �ll stor del
inriktad på traﬁk och traﬁksäkerhet, men vi �llverkar och levererar det mesta inom
skyltar och �llbehör.
Kvalitet är vår ledstjärna och vi är cer�ﬁerade enligt ISO ISO 9001:2015. Dock är vi
inte miljöcer�ﬁerade…
Anledningen �ll det är a� vi e�er en omfa�ande brand i våra lokaler (2001) valde
a� inte förnya den anläggning för ytbehandling och lackering som �digare medfört
kvar på särskilda miljö�llstånd. Därmed består den mest miljöbelastande
hanteringen i vårt företag i frimärksklister(!).. – Skämt å sido, Vi har behållit stora
delar av vår miljöpolicy men vår miljöbelastning är idag väldigt ringa.
I mer än �o år arbetade vi �llsammans med extern konsult för a� ”miljöanpassa”
vår verksamhet för a� minsta möjliga nega�va påverkan på miljön och människors
hälsa uppstår i samband med vår verksamhet. Miljöarbetet resulterade bl a i
uppmärksamhet i TV och med SRV:s miljöpris. Men sedan vi fa�at beslut om a� inte
återställa ytbehandling och lackering e�er nämnda brand, har vi blivit avrådda a�
miljöcer�ﬁera oss. Vår miljöpolicy lyder;
MILJÖPOLICY
Vi skall bedriva vår verksamhet med så liten miljöbelastning som möjligt genom
a�:
•

Tillse a� vi minst e�erlever myndighetsbeslut, lagar och förordningar,
�llämpliga på vår verksamhet.

•

I hela produk�onsledet, gäller även hos underleverantörer, verka för a�
uppkomsten av föroreningar förebyggs.

MILJÖPÅVERKAN I DAGSLÄGET
Bolagets nuvarande verksamhet klassiﬁceras som U-verksamhet (behöver inte
anmälas �ll �llsynsmyndigheten) enligt miljöbalken. Avvecklingen av den miljöfarliga
verksamheten har medfört a� utsläppen av föroreningar från bolagets verksamhet
�ll lu�, mark och va�en har minskat �ll nä� och jämt mätbara nivåer.
Råvarumaterialet �ll skyltbärare utgörs �ll största delen återvunnen aluminium
(legering 3105) från Hydro Aluminium. Skyltbäraren �llverkas och lackeras i Norge
vid anläggningar som är miljöcer�ﬁerade (ISO 14001) samt har stora krav på interna
reningsåtgärder för såväl processlu� och processavloppsva�en. Miljöpåverkan från
anläggningarna i Norge, i förhållande �ll liknande anläggningar i Sverige, är mycket
begränsad.

MILJÖMÄRKTA PRODUKTER
Skyltar & Märken AB saluför inte några miljömärkta produkter som godkänts av SIS
Miljömärkning AB. Skyltar & Märken AB saluför dock skyltar och märken som har en
skyltbärare som �llverkats av återvunnen aluminiummetall (kräver endast 5 %
energi i jämförelse med �llverkning av primär metall) och grålackerad baksida
(kundkrav) (lackering med begränsade utsläpp) som en ”miljöanpassad”
skylt/märke.
Hör av er �ll undertecknad vid frågor eller synpunkter på miljödeklara�onens
innehåll.
Med vänlig miljöhälsning
Carl Risberg
Verkställande direktör för Skyltar & Märken AB

