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Piperska Muren Miljöpolicy 

Inget företag kan undvika att ta ansvar för miljön och fokusera på miljöfrågorna. Piperska 

Muren AB ska därför ta täten och aktivt arbeta för en minskad miljöbelastning och ett 

ekologiskt hållbart samhälle genom processen för Svanens certifiering. Genom att 

kontinuerligt möta rådande kriterier inom Svanen samt förbättra våra värden, rutiner och 

policys bygger vi ett hållbart företag för framtida generationer.  

 

Vad är Svanen? 

Svanenmärket är ett Typ 1 miljömärke (ISO 14024). Dit hör världens mest trovärdiga och tuffa 

miljömärken. Typ 1 innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende 

tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv. 

Certifieringen sker i enlighet med ISO/IEC 17025. 

 

Inköpspolicy & miljöaspekter 

Vi väljer alltid Svanenmärkt i första hand, därefter andra miljömärkta produkter. Finns ingen 

leverantör med miljömärkta produkter prioriterar vi leverantörer som är medlemmar i 

Svanen, om sådana finns. Kontroll och identifiering av Piperska Murens miljöpåverkan mäts 

främst under inköp av råvaror, energiförbrukning samt städ- och kemförbrukning. Dessa 

rapporteras och revideras årligen i samband med egenrevisionen. 

 

Ledningssystem & transparens 

Som grund för ledningssystem används Svanens kriterier där årlig uppföljning och analys av 

verksamheten och dess rutiner omvärderas kontinuerligt. Avvikelserapportering och 

uppföljning sköts i MSA – Svanens verktyg för miljöarbetet där även nulägesanalys, miljömål 

och revidering av rådande rutiner årligen följs upp, revideras och rapporteras. Genom att 

erbjuda full transparens för kunder säkerställer vi att vi följer gemensamt utarbetade kriterier 

och mätbara mål - till skillnad från ISO 14001 där företag själva sätter sina egna miljömål och 

inte är jämförbara mot varandra. 

 

Licens 

Vänlig se sid. 2 
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