Miljöbedömning
Företag:
Adress:
Kontaktperson:

Befattning:

E-post:

Telefon:

Miljöchef/-samordnare:

Telefon:

Produkter/Tjänster som Norrenergi köper från ert företag:

Underskrift:

Datum:

Till följd av Norrenergis miljöarbete ställs miljökrav i samband med upphandling av varor och
tjänster som vi bedömer ha betydande miljöpåverkan. För att bli godkänd leverantör krävs ett
certifierat miljöledningssystem eller att frågorna i 1) & 2) kan besvaras med Ja. För
entreprenörer och leverantörer av biobränslen krävs även att frågorna i 4) alternativt 5) kan
besvaras med Ja.
Certifierade enligt ISO 14001?
Har ert företag ett miljöledningssystem
certifierat enligt ISO 14001 el. motsvarande?
(Om Ja, bifoga kopia på certifikatet och
gå direkt till frågorna i 4) alternativt 5).

Ja

Nej

Planeras

Kommentar

1. Lagar och andra krav
Har ert företag tillgång till all miljölagstiftning
som är relevant för verksamheten?
Har ert företag alla tillstånd som krävs för
verksamheten?
Kontrollerar ni efterlevnaden av alla lagar
och krav som ställs på ert företag?

Ja

Nej

Planeras

Kommentar

2. Företagets miljöarbete
Har ert företag antagit en miljöpolicy?
(Om Ja, bifoga en kopia.)
Har ert företag utsett en person som
hanterar miljöfrågor?
(Om Ja, bifoga kontaktuppgifter.)

Ja

Nej

Planeras

Kommentar

Norrenergi AB | Kundkontakt 08 475 04 40 | kontakt@norrenergi.se
Box 1177 | 171 23 Solna | Växel 08 475 04 00 | info@norrenergi.se | norrenergi.se

3. Miljöledningssystem
Har ert företag fastställda mätbara miljömål
med tillhörande handlingsplaner?
Har er personal fått grundläggande
utbildning i miljöfrågor?
Har ert företag skrivna beredskapsrutiner
för miljöolyckor?
Genomför ert företag regelbundna
miljörevisioner?
Ger ert företag ut en miljöredovisning?

Ja

Nej

Planeras

Kommentar

4. För entreprenörer
Har ni tagit del av Norrenergis miljöpolicy?

Ja

Nej

Planeras

Kommentar

Ja

Nej

Planeras

Kommentar

Har ni tagit del av Norrenergis miljö- och
säkerhetsföreskrifter alt.
entreprenadspecifika miljöprogram?
Miljöplan
(Bifoga miljöplan)
Ställer ni miljökrav på era underleverantörer?
Ställer ni krav på saneringsutrustning?

5. För leverantörer av biobränslen
Har ni tagit del av Norrenergis miljöpolicy?
Har ni tagit del av våra krav vid upphandling
av biobränslen enligt Bra Miljöval?
Uppfyller era leveranser kraven enligt ovan?
Hur stor andel av era råvaruinköp kommer från
FSC-märkt skogsbruk? Ange andel i %.

Vänligen observera att genom att signera denna blankett godkänner ni Norrenergis rätt
att utföra miljörevision av ert arbete. Norrenergi kan komma att utföra miljörevision av
leverantörer som arbetar för Norrenergi.
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