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Miljöpolicy  
 
När du väljer SafeLine som leverantör av dina säkerhetstillbehör kan du vara säker på att vi som företag 
ständigt arbetar med att förminska vår miljöpåverkan. För oss är ekologi och ekonomi två sidor av 
samma mynt och i en värld där miljöhoten växer sig allt större, ser vi det som en självklarhet att göra allt 
vi kan för att reducera och ta ansvar för vår just vår påverkan på miljön.  
 
 
Följande är SafeLines miljöpolicy i sex konkreta ställningstaganden 
 

– Vi följer miljölagstiftningen 
– Vi följer de europeiska RoHS-direktiven 
– Vi väger alltid in miljöpåverkan vid val av leverantör 
– Vi följer förordningen om producentansvar för batterier  
– Vi arbetar aktivt inom de tre områden vi kan påverka mest: transporter, energiförbrukning vid 

produktion samt utvecklande av energieffektiva produkter. 
– Vi återanvänder alla produkter innan vi återvinner dem 

 
Det är en självklarhet för oss att följa rådande miljölagstiftning och RoHS-direktiven, något som de allra 
flesta företag gör. Men för oss det stannar inte där. Vi väger in miljöpåverkan som en faktor i varje led av 
vår produktion – från planering till transport – och försöker optimera detta arbete så mycket det bara går. 
Detta gäller både internt och externt; från vilket emballage vi väljer i vårt lager till vilka leverantörer av 
våra produkter vi väljer.  
 
Transporter är en ofrånkomlig del i vårt arbete, men vi gör alltid så gott vi kan för att minimera antalet 
transporter från vårt lager ut till våra kunder. Detta gör vi genom att väl planera våra leveranser och 
samordna utkörningar av dessa, så att antalet transporter blir så få som möjligt. Detta är något vi som 
företag tjänar på rent ekonomiskt, såväl som miljön. 
 
Framförallt bygger vårt miljöarbete på ständiga förbättringar av produkter och störst potential ser vi i att 
fortsätta utveckla energisnåla och resurseffektiva hisslösningar. Många av våra produkter utför så kallade 
självtester, vilket innebär att de själva kontrollerar sin egen funktionalitet och sedan kan skicka data 
direkt till användaren. På så sätt kan användaren med hjälp av våra lösningar enbart fokusera på de 
produkter som är i behov av underhåll, vilket minskar transporter till och från de platser där inget 
underhåll behöver utföras.  
 
Genom att vi även har en test-avdelning som noggrant testar och går igenom alla produkter innan de 
skickas iväg med transporter till kunder, minskas också andelen produkter som måste returneras tillbaka 
till oss – och även därmed antalet transporter. Gör vi en innovativ produkt som fungerar som den ska, 
har inte vi bara utfört ett bra arbete och fått en nöjd kund, utan vi har också reducerat antalet transporter 
det skulle krävts för en reparatör att åka till och från platserna. Skulle det ändå vara så att en produkt 
kommer tillbaka till oss på grund av något fel, så försöker vi alltid så gott det går att åtgärda problemet 
med just den produkten och har endast som sista steg att återvinna så mycket som möjligt av produkten. 
Detta är ett krav vi har gentemot kunden, att ingen ny produkt skickas ut förrän den gamla har kommit 
tillbaka.  


