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Biobase Swedens verksamhet ska skapa mervärde för våra kunder, leverantörer och för oss själva samt
bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Kvalitets- och miljöpolicyn utgör ett ramverk för att sätta kvalitets- och miljömål, och för att ständigt
förbättra processer och produkter.
Kvalitet och miljö är en självklar del i hela vår verksamhet, Det innebär att:
• Legala krav är minimikrav.
• Biobase Swedens kvalitets- och miljöarbete är strategiskt och systematiskt, och kännetecknas av
ansvar, öppenhet och enkelhet.
• Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, med fokus på produkter,
transporter, energianvändning och avfall.
• Vi eftersträvar efter att ständigt öka värdet på våra produkter och processer med fokus på kundnytta,
produktivitet, hållbarhet och lönsam tillväxt.
I Biobase Sweden policys, riktlinjer, instruktioner beskriver hur verksamheten styrs, målsätts och följs upp.
Alla intressenters förväntningar beaktas i kvalitets- och miljöfrågorna Det innebär att:
• Vi håller vad vi lovar och är en föredömlig samarbetspartner och utvecklas tillsammans med våra
intressenter.
• Dialogen med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners är en källa till förnyelse och
förbättringar.
• Vi har rätt kompetens för att uppfylla skyldigheterna gentemot våra intressenter.
• Våra medarbetare har goda kunskaper om kvalitets- och miljöarbetets positiva effekter och bidrar
aktivt till att uppnå bolagets målsättningar.
Vi ska ständigt förbättra vår kvalitets- och miljöprestanda i hela värdekedjan Det innebär att:
• Biobase Sweden medarbetare är företagets viktigaste resurs och vi värnar därför om en god
arbetsmiljö och ett starkt medarbetarengagemang.
• Vi regelbundet utvärderar och förbättrar våra processer och produkter utifrån ökad kundnöjdhet,
lönsamhet, miljö, säkerhet och hälsa.
• Vi registrerar och hanterar avvikelser och oönskade händelser för att arbeta med förebyggande
åtgärder.
• Vi aktivt kommunicerar kvalitets- och miljöfrågorna externt och internt.
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