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Grundsyn
Vasakronans mål är att leverera en långsiktig hög och stabil avkastning, men aldrig på bekostnad av
människor eller miljö. Vi bedriver vår verksamhet med utgångspunkt i visionen om den goda staden
där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Samtidigt ska vi bidra till en hållbar samhällsutveckling där både nuvarande och kommande generationers behov tillgodoses. Därför är miljöarbetet
inte ett isolerat verksamhetsområde utan en naturlig och integrerad del av hela verksamheten. Vårt
miljöarbete ska vara ett föredöme för andra. Vi fokuserar särskilt på att minska vår klimatpåverkan
och har ett långsiktigt mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030.

Omfattning och ansvar
Miljöpolicyn omfattar samtliga medarbetare på Vasakronan och betyder i handling att vi ska:
• Minska vårt och våra kunders energibehov och sträva efter att enbart använda
förnybar energi, gärna egenproducerad
• Minska vårt och våra kunders materialbehov och sträva efter att enbart använda
återanvänt, återvunnet eller förnybart material
• Minska det avfall som uppkommer i vår och våra kunders verksamhet och sträva efter
att det kan återanvändas eller återvinnas
• Minska vårt och våra kunders behov av transporter och resor
• Minska vår dricksvattenanvändning
• Öka den biologiska mångfalden i anslutning till våra fastigheter
• Minimera vår användning och spridning av miljöfarliga ämnen
Genom att:
• Samarbeta aktivt med våra kunder och leverantörer så att både deras och vår
miljöpåverkan minskar
• Ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster och följa upp att de efterlevs
• Låta våra klimatambitioner påverkar alla våra beslut
• Arbeta för att alla medarbetare i sitt eget arbete kan bidra till minskad klimatpåverkan
• Följa rådande lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet
• Kontinuerligt följa upp och ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att sätta
utmanande mål

Mål inom miljöområdet finns i bolagets affärsplan.
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