MILJÖDEKLARATION
Ninolab är en av Sveriges största leverantörer av laboratorieprodukter och företaget har
verksamheter i Sverige och Danmark. Hela vårt agerande skall präglas av långsiktigt
kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.

Miljöpolicy
Ninolab har följande miljöpolicy: "Att vara en miljömedveten organisation och att välja
miljövänliga alternativ inom ramen för kundernas, samhällets och Ninolab's behov”

Miljöarbete
Ninolab strävar efter att ha en stark miljöprofil. Eftersom vi är ett distribuerande företag,
utan egen tillverkning, har vår verksamhet en mindre direkt miljöpåverkan. Vi arbetar dock
med ett flertal områden där vi ser en möjlighet att påverka;
- Alla leverantörer utvärderas löpande ur miljösynpunkt. Vi ser en stor möjlighet i att kunna
påverka genom att samverka med våra leverantörer och på detta sätt bidra till en bättre
miljö.
- Som en del i miljöarbetet strävar vi efter en successiv minskning av vår
energiförbrukning.
- Vi ska öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos all personal.
- Alla våra tjänstebilar fasas successivt ut till etanol- och dieselbilar.
- Se vidare nedan

Distribution
Vi prioriterar miljövänliga transporter och vi samordnar transporter i den mån det är möjligt
för att minska belastningen på miljön.
Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöarbete. Vi tillämpar
gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och övriga krav som företaget berörs av.

Källsortering
Ninolab har ett detaljerat återvinningsprogram där vi källsorterar allt material.

Fluorerade gaser
Ninolab följer de riktlinjer som SFS2007:846 som styr hanteringen av fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Ninolab är ackrediterade enligt
SWEDAC/INCERT.

Samarbete med El-kretsen
Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
samarbetar vi med El-kretsen AB. Dina använda produkter kan lämnas
vid El-returs återvinningsstationer runt om i landet – se www.el-kretsen.se

EE-registret och Batteriregistret
Ninolab är ansluten till EE-registret där vi rapporterar hur stora mängder
av elektriska och elektroniska produkter som vi har sålt samt insamlade
och behandlade mängder. Samma sak gäller Batteriregistret.

Medlem i REPA-registret
Ninolab är anslutet till REPA, www.repa.se. Vi betalar förpackningsavgifter och
tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Val av leverantörer
Vid valet av leverantör finns miljöaspekten med som ett beslutskriterium för
deras lämplighet som leverantör. Vi försöker även att påverka våra leverantörer
att verka på samma sätt som vi gör på Ninolab. Vi använder här också vår egen
märkning för att bedöma de produkter vi säljer i allt ifrån produkternas
energiförbrukning till hur miljövänligt tillverkningsprocessen är.

Trycksaker
Ninonytt, vilken ges ut med 3-4 nummer/år, samt övriga trycksaker, såsom direktreklam, visitkort, fakturor och kuvert som vi sänder trycks alla på Svanmärkta
tryckerier.

Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterial är en miljöpåverkande faktor i vår verksamhet. Generellt kan sägas att
allt emballage som vi använder kommer från 100% återvunnet papper.
- Papper och förpackningsmaterial för produkter som packas hos oss är tillverkade i Sverige
och i enlighet med Svenska normer och krav.
- Papper och förpackningsmaterial som kommer direkt från våra leverantörer följer
respektive lands normer och krav.

Ninolabs aktuella miljömål
- Vi skall minska energiförbrukningen i vår fastighet med 10% under en tre års period
- Vi skall byta ut våra bensindrivna fordon till miljövänligare alternativ under de närmsta tre
åren
- Allt avfall skall källsorteras

Frågor?
Vill du veta mer om vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta Thomas Bank,
tba@ninolab.se

