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1 Syfte
Syftet med denna miljöberättelse är att beskriva vårt miljöarbete och de förbättringar vi genomfört
under året. Denna berättelse finns tillgänglig för samtliga av våra medarbetare och delges även andra
intressenter vid efterfrågan eller behov.

2. Verksamheten
AG Entreprenad AB grundades 1969 och utför tjänster inom:
-

Schakt- och kabelarbeten
Styrd borrning
Fiberkabel
Anläggningsarbeten
Projektering, tillstånd och trafikanordningsplatser

Vi verkar inom Göteborg och dess kranskommuner med utgångspunkt Landvetter där verksamhetens
huvudkontor finns. AG Entreprenad bedriver sin verksamhet på en plats. Miljöledningssystemet
berör samtliga delar och tjänster inom verksamheten.
AG Entreprenad:s betydande miljöaspekter som identifierades i samband med miljöutredningen:
• Transporter – Drivmedelsförbrukning
• Schakt – Uppkomst av avfall och farligt avfall

2. Genomförda miljöförbättringar
I samband med införande av miljöledningssystemet Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas har vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utsett en miljöansvarig.
Identifierat relevanta lagkrav samt kontrollerat efterlevnad av dessa genom en lagrevision.
Tagit fram en dokumenterad miljöutredning där vi identifierat våra miljöaspekter och vilka
av dessa som är betydande.
Antagit en miljöpolicy.
Identifierat potentiella nödlägen samt en handlingsberedskap.
Tagit fram relevanta miljörutiner och implementerat dessa i verksamheten.
Tagit fram avfallsredovisning och kemikalieförteckning.
Samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning och utbildningsbehov
identifierats.
Tagit fram relevanta miljömål och handlingsplan att arbeta efter.
Tagit fram rutiner för avvikelsehantering.

2.1 Avvikelser
Inga avvikelser har uppkommit och behövts hanterats under senaste året.
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2.1 Nyckeltal
För att kunna mäta och följa upp vår miljöprestanda följer vi nyckeltal kopplade till våra betydande
miljöaspekter.
Miljöpåverkande aktivitet

Nyckeltal2019

Transporter
-Drivmedelsförbrukning

2969 liter
(liter/anställd)

Mäts genom
drivmedelsfakturor

(Total mängd
inköpt grus/
Omsättning)

Mäts genom antalet
inköpt
grus/omsättning för
att kunna utesluta på
ett mer rättvist sätt
hur mycket av
schaktmassorna som
kan ha blivit
återvunna.

Schakt
-Uppkomst av avfall och
farligt avfall

Kommentar

Gulmarkerad text innebär att verksamheten inte har någon statistik över detta för år 2019 men har
en vision att mäta detta under 2020.

2.2 Övriga miljöförbättrande åtgärder
Vi har även utfört följande miljöförbättrande åtgärder:
1. Kontaktat Härryda Kommun i syfte att se över möjligheterna för hantering av matavfallet
inom fastigheten.
2. Gjort en utrensning av kemikalier som inte används samt gjort en totalinventering bland
säkerhetsdatabladen (SDB) så att kemikalierna stämmer överens gentemot SDB.
3. Vi har köpt in 3 stycken nya tjänstebilar, och 2 stycken servicebilar som har en EURO-6klassning.
4. Vi har byggt upp och omplacerat våran miljöstation för lättare sorteringsmöjligheter samt
underlättande vid tömning av våra avfallstransportörer.

3. Ledningens genomgång
AG Entreprenad:s första Ledningens genomgång har genomförts i samband med upprättandet av
denna miljöberättelse (datum 2020-05-07) och bekräftas genom en utvärdering och signering nedan.
Analys, reflektion och slutsats:
Analys: Genom kontakten med Härryda kommun i syfte att se över möjligheterna för avfall för
mathantering resulterade detta i att kommunen inte har tjänsten för företag utan endast för
privatpersoner.
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Reflektion: Vi har ett miljötänk inom vår verksamhet men har inte haft den helt dokumenterad. I och
med miljödiplomeringen år 2020 kan vi nu få rutiner, policys, riktlinjer och mål nedskrivna och
implementerat arbetet i verksamheten i syfte att bidra till ett mer hållbart och klimatanpassat
samhälle.
Slutsats: Genom att vi kommer utbilda vår personal på nytt inom miljöområdet (Grundläggande
miljöutbildning) i år samt planerar att göra detta fortlöpande, så tror vi att vi kan öka våra
medarbetares medvetenhet allmänt kring miljön men också med fokus på våra betydande
miljöaspekter.
Vi kommer även att utbilda och implementera samtligt material i miljödiplomeringssystemet dock
har Covid-19 gjort att vi får avvakta med implementeringen.
Framtidsvision: Miljöledningssystemet är i dagsläget uppbyggt i vår molntjänst Dropbox, detta är
dock temporärt då vi under 2020 kommer att använda ett projektplaneringsverktyg kallat Next där vi
kommer att använda Doc-online och förvara samt hantera dokument rörande miljö, arbetsmiljö och
kvalité i detta. Under processens gång är samtliga anställda är påkopplade på Dropbox och kommer
åt samtligt material så länge.

Signering

