
Miljöpolicy
Trinntorp´s Ventilation ab skall vid all verksamhet, sträva efter en bra utveckling av innemiljön och 
utemiljön så att belastning på miljö och hälsa minimeras. Här vid skall stor vikt läggas vid materialval och 
produktionsmetoder. De produkter som tillverkas skall aktivt bidra till en hållbar ekologisk utveckling.
För att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål skall Trinntorp´s Ventilation ab:
- Aktivt arbeta med miljöfrågorna i all verksamhet. Genom information och utbildning av medar-
betarna, skall det individuella ansvaret för miljön utvecklas. Förslag till förbättringar inom miljöområdet 
skall uppmuntras.
-  Arbeta med att minska störning på miljön från verksamhet och produkter, bland annat genom att 
öka utnyttjandegraden av råvaror och energi samt minska mängden avfall.
- Skapa en bättre förutsättning för miljö och hälsa än vad som anges i gällande lagstiftning, myn-
digheters regler, tillstånd och villkor. Detta skall ske genom att regelbundet granska verksamheten ur 
miljöskyddssynpunkt. Resultatet av dessa granskningar skall, där så är möjligt, mätas och ligga till grund 
för förbättringar av processer, produkter, materialval, organisation och rutiner.
- Inför beslut om investeringar, ny – och ombyggnader eller förändringar i verksamheten, diskutera 
och belasta miljö – och hälsofrågor, risker och konsekvenser.
- Snabbt handlägga alla miljöärenden. Samtliga intressenter skall vara väl underättade om 
verksamhetens miljöpåverkan. Företaget skall främja en öppen dialog, samt hålla kunskap avseende 
miljöskydd lättillgänglig.
- Sträva efter att de varor företaget producerar, ständigt utvecklas så att påverkan på miljö och 
hälsa minimeras, under hela livscykeln. För att leva upp till denna policy, ska det inom företaget finnas en 
god kunskap om arten och omfattningen av riskerna med verksamheten och om de åtgärder som kan 
behövas.

Miljöarbete i centrum
Intresse för och medvetenheten om miljöfrågor ökar snabbt i vårt samhälle. Företag, organisationer, 
myndigheter och privatpersoner lägger allt större vikt vid miljöaspekter i samband med affärsrelationer, 
så också vi på Trinntorp´s Ventilation. Vi har tidigare kvalitets säkrat vår verksamhet nu går vi vidare.

Konkreta mål
Trinntorp´s Ventilation har fastställt fyra olika områden med betydande miljöpåverkan, som är av sådan 
natur att företaget kan styra och påverka. Dessa områden är:
- Energiåterföring
- Kemikalier
- Utnyttjande av råvaror
- Källsorterings system

Kvalitetspolicy
För att bi behålla och öka Trinntorp´s Ventilation konkurrenskraft och lönsamhet, skall vi hos våra kunder 
och medarbetare framstå som ett i alla avseenden pålitligt och stabilt företag. Rätt kvalitet på våra 
produkter och tjänster skall tillgodose både till kunder och medarbetare. Detta uppnås både genom indi-
viduella prestationer och lagarbete i alla funktioner.
Rätt kvalitet har vi uppnått när produkter och tjänster uppfyller kraven på förväntad funktion. Det 
ger oss nöjda kunder och  arbetsglädje är nyckeln till framgång. Genom att göra rätt från början i alla 
led behöver vi inte rätta i efterhand, vi hushållar därmed bättre med våra tillgångar och resurser. Vår 
kvalitetsnivå skall tillhöra de bästa inom branschen. Vi skall arbeta efter 0- fels principen och vårt mål är 
100% nöjda kunder.
All personal skall veta vilka krav som ställs på arbetsresultatet och aktivt verka för att nå dessa. Ledarska-
pet grundar sig på tillit och förtroende. Rätt kvalitet ger intäkt och konkurrenskraft. Dvs. ökad lönsamhet 
på två sätt – merintäkt och sänkta kostnader.


