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Veidekke ska vara branschledande inom den 
gröna omställningen – i fråga om att minska
utsläppen av växthusgaser och att skydda
miljön. För att uppnå detta måste attityder och 
handlingar styras av följande principer:

 Veidekke ska stöda tillämpning av försiktighetsprincipen i samband 
med miljöutmaningar och ta initiativ till att främja ökat miljöansvar 
samt uppmuntra utveckling och användning av miljövänlig teknik*.

ATTITYDER

HANDLINGAR  Veidekke ska bedriva verksamhet i överensstämmelse med 
Parisavtalet och inta en aktiv roll i omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle.

 Veidekke ska arbeta systematiskt med klimatrisk som finansiell 
risk och möjlighet.

 Vi ska aktivt bistå kunder, leverantörer och samarbetspartners i
deras omställning till ett klimatneutralt samhälle. Vi söker lösningar
på miljöutmaningar genom innovation och samarbete.

 Vi ska ge kunden mervärde genom vår miljökompetens och 
utmanar och rådger kunden att minska miljöpåverkan.

 Veidekke ska förebygga och ha kontroll över föroreningar, skydda 
den biologiska mångfalden och minska resursförbrukningen (inklusive 
vatten) och vi ska inta en aktiv roll för en cirkulär ekonomi.

 Vi får överblick över vår påverkan på miljön genom 
ledningssystemet – för att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda. 
Vi ska eftersträva detta i våra processer och produkter – och genom 
värdekedjan och livscykeln.

 Miljön är en integrerad del av vår verksamhet genom hela 
produktionslinjen, från tidig planering och projektgenomförande, 
liksom vid inköp av produkter och material.

 Vi ska göra selektiva investeringar i innovation och lösningar som 
stöder den gröna omställningen.

 Vi känner till och efterlever lagar, förordningar och våra egna krav.
 Vi bidrar utöver den egna verksamheten – i branschorganisationer, 

vid utbildningsinstitutioner, inom forskning och utveckling och i 
samverkan med myndigheter och politiker.

* Miljöprinciper för ansvarsfullt företagande, FN:s Global Compact
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