
VI HAR MÄNGDER AV SPÄNNANDE MÖJLIGHETER, ENORMA UTMANINGAR 
OCH ETT OÄNDLIGT ARBETE FRAMFÖR OSS. 

Miljöpolicy
Vårt åtagande
Vinga’s miljöarbete strävar mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet. Vår 
miljöpolicy ska appliceras genom hela verksamhetens leverantörs- och värdekedja. Allt vi gör påverkar 
naturen runt omkring oss och alla som lever i den. Vi är övertygade om att det går att göra det vi gör 
idag men på ett mycket bättre sätt. Vi har mängder av spännande möjligheter, enorma utmaningar 
och ett oändligt arbete framför oss.  
Vi jobbar för att minimera utsläppen från alla typer av transporter vår verksamhet kräver, så som flyg, 
sjö, lastbil och bil. I den utsträckning det går ska det färdmedel eller transportsätt som genererar minst 
utsläpp väljas. Vi samfraktar i den mån det går och container, kartonger och andra fraktbehållare ska 
fyllas, vi fraktar inte luft. Vi ska jobba med framförhållning, en sund produktionsplanering och långsik-
tigt sortimentsarbete för att ha möjlighet att välja det fraktsätt som bidrar till minst miljöpåverkan.
Förbrukningen av el och energi ska minimeras och vi ska använda och utveckla förnybar energi och el 
där det är möjligt och applicerbart.
Vid produktion av varor ska val av råvara alltid analyseras and bedömas för att sedan väljas uti-
från minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska alltid ha rätt information och kunskap om innehållet i våra 
produkter och vi jobbar kontinuerligt och proaktivt med att säkerställa gällande lagstiftning. Vi strävar 
också efter att i ett tidigt stadie fasa ut och utesluta produkter som innehåller särskilt farliga ämnen. 
Vi jobbar i förebyggande syfte med att söka upp och applicera alternativa material eller komponenter 
som skapar mindre påverkan på miljön, inte för att vi måste, för att vi vill. En produkt ska tas fram med 
syfte att leva under lång tid, tillföra sin ägare största möjliga funktionalitet och enkelt kunna återan-
vändas eller återvinnas när den är förbrukad.
Vi strävar efter att minska mängden avfall och sortera avfall i största möjliga utsträckning som kan gå 
till återanvändning eller materialåtervinning.
Vi jobbar med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan genom forum för kunskap och 
genom mätning och utvärdering av befintliga och kommande aktiviteter och produkter. Vi bevakar 
kontinuerligt, och följer gällande lagstiftning på samtliga områden.

Policy PVC
Vinga har som policy att inte använda PVC i några produkter. Undantag gäller elektronik där PVC 
används för att säkerställa flamskydd.

Policy PFAS
Vinga handlar inte med fluorbaserade beläggningar och beredning som kan hittas  i stekpannor och 
som vatten-och smutsavvisande beredning på textil.

Samarbeten
Vi har styrda rutiner och processer för uppstart av ett nytt samarbete, där stor vikt ska läggas på en-
gagemanget i hållbarhetsfrågor hos den andra parten. Samarbetspartners engagemang i hållbarhets-
frågor utvärderas regelbundet I Vingas leverantörsbedömning. Målet är att de partners som engagerar 
sig i hållbarhetsfrågor och visar på framsteg här ska premieras. 

Resepolicy
Vinga har totalt förbud mot inrikes flyg med undantag för säljare som täcker Norrland. Vi reser 
kommunalt om detta inte innebär betydande förlängning eller försvårande att utföra uppdraget. För 
konferensresor från och med våren 2020 gäller regeln att vi ska välja ett resmål dit det går att ta sig 
på rimlig tid med tåg, buss, elbilar eller båt. 


