
Miljöpolicy för Botaniska Analysgruppen i Göteborg AB 

 

Botaniska Analysgruppen utför analyser av rötsvampar och mikroorganismer från material i 

byggnader (mögel och bakterier), identifierar svampangrepp i greener samt utför mikrobiologiska 

analyser för att identifiera eventuella växtsjukdomar. Även luftanalyser används för att lokalisera 

mögeltillväxt i byggnader. 

Företagets mest betydande miljöaspekter rör verksamhetens tjänster, positiv och indirekt påverkan på 

miljön och miljökompetens. Genom att ha en rådgivande funktion och ha ansvar för utbildningar kan 

vi bidra till ökad kompetens och medvetenhet kring en bättre inomhus- och närmiljö.  

Botaniska Analysgruppen ska sträva efter att göra medarbetare mer medvetna om de miljöaspekter 

som berörs av arbetet. Genom ett systematiskt miljöarbete ska vi arbeta mot att förebygga och minska 

vår del i den samlade miljöbelastningen. Hänsyn till miljö och människor ska vägas in i samtliga 

beslut och vi ska följa den miljölagstiftning som företaget berörs av.  

Vi ska sträva mot ständig förbättring i det dagliga arbetet och minska/förebygga negativ 

miljöpåverkan genom att: 

 Hålla i utbildningar om mögel och rötsvampar och verka för att kunder löser fuktproblem 

istället för att ta till fungicider, samt undvika onödiga saneringsåtgärder 

 Uppmuntra kunder till att följa miljölagstiftningen och minska behovet av kemisk bekämpning 

genom våra utbildningar (ex. IPM) och via rådgivning 

 Systematiskt följa upp och utvärdera miljöledningssystemet i syfte att förbättra och höja 

kvalitén på miljöarbetet 

 Företaget ska sträva efter att minska utsläppen i samband med resor och transporter b.la. 

genom att fortsätta optimera bilkörning mellan kunder samt ha styrelsemöten via Skype  

 Vid inköp av varor och tjänster ska vi i första hand välja företag som har ett aktivt miljöarbete 

och har miljöanpassade och etiska produkter 

 Verksamheten ska välja förbrukningsmaterial och utrustning som medför så liten 

miljöbelastning som möjligt och sträva efter avfallsminskning, återanvändning och 

återvinning  

 Utöka sortimentet av ekologiskt och rättvisemärkt mat till personalens gemensamma fika 

 Välja vegetariskt och fisk framför kött till konferenser, samt ekologiskt och rättvisemärkt så 

långt det är möjligt  
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