Övergripande mål
Kakservice AB har fastställt nedanstående övergripande mål för verksamheten.

1. Kontaktpersoner, den ideella organisationens1 deltagare och slutkunder
Vi ska verka för att kontaktpersonerna, den ideella organisationens deltagare och
slutkunderna medverkar till att minska den totala miljöbelastningen.
Det innebär dels att främja och uppmuntra miljömedvetandet hos kontaktpersonerna, den
ideella organisationens deltagare och slutkunderna, dels att skapa förutsättningar för dem att
agera på ett miljöanpassat sätt.
Detta gäller inom samtliga miljöområden.

Verksamheten

2. Produkter; produktutveckling och produktion, inkl förpackningar
Vi ska sträva efter att våra produkter ska innebära en så liten miljöpåverkan som
möjligt.
Vi ska verka för att produktutveckling och produktion ska göras med minsta möjliga
påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt.
Miljöanpassning avser hela processen; från planering och produktutveckling till produktion.
3. Logistik och distribution
Vi ska sträva efter att logistik och distribution ska genomföras med minsta möjliga
påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt.
Detta gäller oavsett om det sker genom egna medarbetare, via leverantörer/entreprenörer,
kontaktpersonerna eller den ideella organisationens deltagare.
Se även 8. Transporter och resor

1

Klassen, föreningen och laget

4. Ingredienser; råvaror och tillsatser
Vi ska sträva efter att våra ingredienser, såväl råvaror som tillsatser, ska innebära en så
liten miljöpåverkan som möjligt.
Det innebär att vi ska sträva efter att välja och använda naturliga och ekologiska ingredienser i
så stor utsträckning som möjligt.
5. Energianvändning
Energianvändningen ska minimeras.
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med energihushållning, dels att vi ska verka för
att energianvändningen i hela produktions- och distributionskedjan ska minimeras.
Användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras.
Det innebär att vi i hela verksamheten ska minimera användningen av fossilt bränsle och
kärnenergi samt verka för en övergång till bio- och solenergi, vindkraft liksom befintlig
vattenkraft.
6. Vatten och avlopp
Vattenanvändningen ska minimeras.

Flöden

Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med vattenbesparingar, dels att vi ska verka för
att vattenanvändningen i hela produktions- och distributionskedjan ska minimeras.
Ett kretsloppsanpassat avloppssystem ska prioriteras.
Det innebär att vi, i hela verksamheten, ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen till
såväl dagvatten som avloppsnät minimeras, liksom att återföra näringsämnen till det naturliga
kretsloppet.
7. Avfallshantering
Den totala avfallsmängden ska minimeras.
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med avfallsminimering, dels att vi ska verka för
att avfallsmängderna i hela produktions- och leveranskedjan ska minimeras.
Det avfall som uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen, dvs återanvändas,
återvinnas som material eller energi eller slutligt omhändertas med minsta möjliga
resursförbrukning och utan att naturen skadas. Detta gäller i hela produktions- och
distributionskedjan.
8. Transporter och resor
Transporter och resor ska minimeras.
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att minimera våra egna och våra
leverantörers transporter och resor, dels att vi ska verka för att kontaktpersonerna och den
ideella organisationens deltagare ska minimera sina transporter och resor.
De transporter och resor som sker ska genomföras så att miljöpåverkan minimeras.
Det innebär miljöanpassade transportmedel samt användning av miljöanpassade och
förnybara drivmedel.
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9. Inköp och upphandling

Stödfunktioner

Miljöhänsyn ska prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling.
Det innebär att miljöpåverkan och resursanvändning ska minimeras i samtliga led, i samband
med produkternas produktion eller tjänsternas genomförande. Bedömningen av miljöpåverkan
ska göras med ett livscykelperspektiv.
10. Kontor/administration
Verksamheten på vårt kontor och vår administration ska bedrivas så att miljöpåverkan
minimeras.
Detta med avseende på bland annat energianvändning, vatten och avlopp, avfallshantering,
transporter och resor, inköp och upphandling samt miljö- och hälsoskadliga ämnen.
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11. Miljö- och hälsoskadliga ämnen
Användningen och förekomsten av miljö- och hälsoskadliga ämnen ska minimeras.
Det innebär att ha kännedom om de ämnen som används inom hela verksamheten. Detta
gäller i hela produktions- och distributionskedjan.
Vi ska också ha en plan för hur de miljö- och hälsoskadliga ämnena ska fasas ut och tas
omhand.
12. Nödläge
Vi ska förebygga och undvika nödlägen.
Gäller hela verksamheten

Med nödlägen menar vi oönskade situationer som innebär en fara för miljön.
Det innebär att vi regelbundet ska genomföra riskbedömningar och riskanalyser inom
miljöområdet samt att därefter vidta relevanta förebyggande åtgärder.
Vi ska sträva efter att minimera effekterna om något ändå händer.
Det innebär att vi ska förbereda oss för de nödlägen som kan uppstå samt upprätta en
beredskapsplan.
13. Medarbetare
Medarbetarna ska vara motiverade, medvetna och delaktiga inom miljöområdet.
Genom utbildning och annan kompetensutveckling, ska vi verka för att stärka medarbetarnas
engagemang.
14. Övriga intressenter
Vi ska aktivt samverka med alla företagets intressenter för ett gemensamt beteende i
strävan för en hållbar utveckling.
Med intressenter menar vi de (enskilda individer eller grupper) som företaget är beroende av
eller som är beroende av företaget.
Detta gäller för samtliga miljöområden.
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