Communication on Progress för Sveriges miljömål
Företag: Solenco AB inkl dotterbolag
Miljömål
1 Begränsad
miljöpåverkan

Beskrivning
Halten av växthusgaser i
atmosfären ska
stabiliseras på en nivå
som innebär att
människans påverkan på
klimat-systemet inte blir
farlig.

Solenco kommentar
Arbetar ständigt med att försöka
minska vår klimatpåverkan men
eftersom vi är ett relativt litet
tjänstebolag har vi ingen direkt
påverkan mer än våra resor. Dessa är i
många fall en nödvändighet då våra
projekt finns globalt och kräver
platsbesök. Dock loggar vi de
besparingar vi gjort i projekt
utomlands och vårt mål är att de
besparingar som görs ska med mycket
god marginal täcka vår
påverkan/kompensera. Alla våra
kontorsmöbler köps begagnade för att
minska på resursförbrukning.

Kopplat till
GRI G4-EN3/GRI 302-1

GRI G4-EN4/GRI 302-2

GRI G4-EN15/GRI 305-1
GRI G4-EN16/GRI 305-2
GRI G4-EN17/GRI 305-3
GRI G4-EN21/GRI 305-7
Globala mål 7 (7.2, 7.3)
Globala mål 12 (12.2, 12.3,
12.5, 12.6)
Globala mål 13 (13.2)

FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Klimatförändring
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Solenco kommentar
Verka för att abonnemang ändras till miljömärkt el för
kontoret. Under 2019/2020 kommer solceller
installeras.
När möjligheten att ladda bil på arbetet blir
verkligenhet kommer hybrid/elbilar i verksamheten
och i personliga fall gynnas. Övriga resor görs så
hållbara det går.
Kan vi påverka i våra projekt
Se G4-EN3
Se ovan
Kan vi påverka i våra projekt och se ovan
Se G4-EN3. Har flera stora energieffektiviserings
projekt
Har lite material i lager, gör leverantörsbedömningar,
försöker köpa miljömärkta produkter och att inte
överkonsumera. Sorterar i 8 fraktioner inkl matavfall.
Arbetar enl ISO 9001 och 14001 med ständiga
förbättringar så åtgärder vidtas vid avvikelser eller när
ny information tillkommer.

Riskvärdering görs fortlöpande i organisationen samt
på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i projekt. Utvärderar
också våra leverantörer ur miljö och kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom uppdragsinnehåll eller vad
vi föreskriver/föreslår för lösningar
Bidrar till minskad klimatförändring genom att sprida
kunskap och nya teknik/lösningar i våra globala
projekt.

Miljömål
2 Frisk luft

Beskrivning
Luften ska vara så ren att
människors hälsa samt
djur, växter och
kulturvärden inte skadas.

Solenco kommentar
Har Euro 6 som krav vid inköp av bilar
oavsett om det är tjänstebilar, poolbilar
eller förmånsbilar.
Har valt lokalisering för att minska onödiga
vardagstransporter och det kommer
installeras el-laddning för el- och hybridbilar
på hyrda parkeringar.
Utbildar oss fortlöpande i nya produkter
som kan föreskrivas och arbetar oftast i
projekt med krav på loggbok för kemiska
produkter enligt Byggvarubedömningen
eller Sunda hus.
I de projekt som omfattar
energieffektivisering så är utbyte av
energikälla vanligt vilket gör att vi ofta kan
påverka byte från fossila bränslen.

Kopplat till
GRI G4-EN15/GRI 305-1
GRI G4-EN16/GRI 305-2

GRI G4-EN17/GRI 305-3
GRI G4-EN21/GRI 305-7
Globala mål 3 (3.9)

Globala mål 11 (11.6)

FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9
Planetära gränser
Luftpartiklar
Nya kemiska substanser
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Solenco kommentar
Kan vi påverka i våra projekt
Verka för att abonnemang ändras till
miljömärkt el för kontoret. Under 2019/2020
kommer solceller installeras.
Se miljömål 1
Se miljömål 1 och vi kan påverka i våra projekt
Har höga krav för anställda gällande säkerhet
och jobbar fortlöpande med välbefinnande i
form av tex. massage, flexibla arbetstider,
arbeta på valfriplats, högt till tak mm.
Arbetar med energieffektivisering av så väl
industri som fastigheter, certifiering enligt en
mängd olika miljö/hållbarhets system som tex
BREEAM, LEED, Svanen osv. VVS-projektering
enl svensk standard.
Riskvärdering görs fortlöpande i organisationen
samt på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i projekt.
Utvärderar också våra leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom uppdragsinnehåll
eller vad vi föreskriver/föreslår för lösningar
Inga dubbdäck används på företagets bilar och
euro 6 är ett krav.
Fortlöpande utbildning och restriktiva med att
föreskriva nya produkter där informationen är
tveksam/bristande. Arbetar oftast med
loggböcker via Sunda hus eller
byggvarubedömningen.

Miljömål
3 Bara naturlig
försurning

Beskrivning
De försurande effekterna
av nedfall och
markanvändning ska
underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål.

Solenco kommentar
Har påbörjat övergång från fordon med
fossila bränslen genom att ha valt rätt
lokalisering, fastighetsägare som kommer
installera el-laddningsplatser på tomten.
Värderar hållbarhet vid valet av
transportsätt.
I våra lokaler använder vi vindkrafts el med
märkningen Bra miljö val.

Kopplat till
GRI G4-EN21/GRI 305-7
Globala mål 6 (6.3)

Globala mål 15 (15.2)

FN Global Compact
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Havsförsurning
Luftpartiklar
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Solenco kommentar
Se miljömål 1 och vi kan påverka i våra
projekt
Arbetar med VVS frågor i nybyggnads och
befintliga fastigheter och då med
förbättring.
Handlar lokal och till stor del miljömärkta
produkter

Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar

Ev att detta påverkas i projekt genom att
vi förbättrar industri områden.
Inga dubbdäck används på företagets bilar
och euro 6 är ett krav.

Miljömål
4 Giftfri miljö

Beskrivning
Förekomsten av ämnen i
miljön som har skapats i
eller utvunnits av
samhället ska inte hota
människors hälsa eller
den biologiska
mångfalden. Halterna av
naturfrämmande
ämnen är nära noll och
deras påverkan på
människors hälsa och
ekosystemen är
försumbar. Halterna av
naturligt förekommande
ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.

Solenco kommentar
Utbildning sker fortlöpande när det gäller
produkter och kemiska ämnen som vi
föreskriver, använder eller
rekommenderar för att hålla oss
uppdaterade.
Vi utsätts ibland för ämnen när vi arbetar i
projekt och vistas på byggarbetsplatser,
vid renoveringar/ombyggnader eller
inventeringar. Rutiner finns för att
minimera detta.
Köper inte GMO eller andra modifierade
produkter.
Genomför Svanen och andra
hållbarhetscertifieringssystem som
fokusera på material och kemikalieinnehållet.

Kopplat till
GRI G4-EN1/GRI 301-1

GRI G4-EN2/GRI 301-2

Globala mål 2 (2.1, 2.4)
Globala mål 3 (3.9)

Globala mål 6 (6.1, 6.3,
6.6)
Globala mål 8 (8.8)

Globala mål 12 (12.4,
12.5, 12.8)
Globala mål 14 (14.1)
Globala mål 15 (15.1,
15.3, 15.4, 15.5)
FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Nya kemiska
substanser
Luftpartiklar
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Solenco kommentar
Material som vi använder är livsmedel,
kontorsmaterial och teknik. Sammanställning av
beställt material för året görs varje år i styck eller vikt.
Vi redovisar mängden återvunnet samt miljömärkta
inköpta produkter per år.
Har höga krav för anställda gällande säkerhet och
jobbar fortlöpande med välbefinnande i form av tex.
massage, flexibla arbetstider, arbeta på valfriplats,
högt till tak mm.
Arbetar med VVS frågor i nybyggnads och befintliga
fastigheter och då med förbättring.
Har inga kollektivavtal då beslut om detta tagits
enhälligt vid särskilt möte. Avtal mm följer svensk
lagstiftning och tillväxt och vinstandel beslutas
gemensamt.
Har lite material i lager, gör leverantörs-bedömningar,
försöker köpa miljömärkta produkter och att inte
överkonsumera. Sortera avfall. Håller miljöutbildning.
-

Riskvärdering görs fortlöpande i organisationen samt
på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i projekt. Utvärderar
också våra leverantörer ur miljö och kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom uppdragsinnehåll eller vad
vi föreskriver/föreslår för lösningar
Fortlöpande utbildning och restriktiva med att
föreskriva nya produkter där informationen är
tveksam/bristande. Arbetar oftast med loggböcker via
Sunda hus eller byggvarubedömningen.
Inga dubbdäck används på företagets bilar och euro 6
är ett krav.

Miljömål
5 Skyddande
ozonskikt

Beskrivning
Ozonskiktet ska
utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Solenco kommentar
En naturlig del att uppfylla, förbättra i de
projekt vi har där kyla ingår i allt från val
av system till val av kylmedium. Även vid
byte av system följs detta upp.

Kopplat till
GRI G4-EN20 /GRI 305-6

Solenco kommentar
Kan påverkas i projekt

Globala mål 3 (3.4)

Har höga krav för anställda gällande
säkerhet och jobbar fortlöpande med
välbefinnande i form av tex. massage,
ergonom, flexibla arbetstider, arbeta på
valfriplats, högt till tak mm.
Har lite material i lager, gör leverantörsbedömningar, försöker köpa miljömärkta
produkter och att inte överkonsumera.
Avfallssortering.

Globala mål 12 (12.4, 12.5)

FN Global Compact
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Ozonförtunning

Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att råd ge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
Arbetar förebyggande med rätt kylmedier
(gärna naturliga).
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Miljömål
6 Säker strålmiljö

Beskrivning
Människors hälsa och
den biologiska
mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av
strålning.

Solenco kommentar
Kan ske i projekt när vi arbetar i projekt och
vistas på byggarbetsplatser, vid
renoveringar/ombyggnader eller inventeringar.
Rutiner finns för att minimera detta.

Kopplat till
GRI

Solenco kommentar
-

Globala mål 3 (3.4)

Har höga krav för anställda gällande
säkerhet och jobbar fortlöpande med
välbefinnande i form av tex. massage,
ergonom, flexibla arbetstider, arbeta på
valfriplats, högt till tak mm
Följer svensk lagstiftning och är Global
Compact signatory. Har Code of Conduct.

Globala mål 8 (8.8)

FN Global Compact
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Biogeokemiska flöden
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Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att råd ge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
-

Miljömål
7 Ingen
övergödning

Beskrivning
Halterna av gödande
ämnen i mark och vatten
ska inte ha någon
negativ inverkan på
människors hälsa,
förutsättningar för
biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig
användning av mark och
vatten.

Solenco kommentar
Inte direkt aktuellt

Kopplat till
GRI G4-EN22/GRI 306-1
GRI G4-EN24/GRI 306-3

Solenco kommentar
-

Globala mål 6 (6.3, 6.6)

Globala mål 14 (14.1, 14.2)

Arbetar med VVS frågor i nybyggnads och
befintliga fastigheter och då med
förbättring.
-

FN Global Compact
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Biogeokemiska flöden

Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
-
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Miljömål
8 Levande sjöar
och vattendrag

Beskrivning
Sjöar och vattendrag ska
vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig
produktionsförmåga,
biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska
och vattenhushållande
funktion ska bevaras,
samtidigt som
förutsättningar för
friluftsliv värnas.

Solenco kommentar
Kan vara påverkningsbart i vissa
projekt.

Kopplat till
GRI G4-EN8/GRI 303-1
GRI G4-EN9/GRI 303-2
GRI G4-EN11/GRI 304-1
GRI G4-EN12/GRI 304-2
GRI G4-EN13/GRI 304-3
GRI G4-EN14/GRI 304-4
GRI G4-EN22/GRI 306-1
GRI G4-EN24/GRI 306-3
GRI G4-EN26/GRI 306-5
Globala mål 6 (6.3, 6.6)

Globala mål 15 (15.1, 15.5, 15.8,
15.9)
FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Biogeokemiska flöden
Förlust av biologisk mångfald
Färskvattenanvändning

Solenco kommentar
Endast i kontor för dricksvatten, disk och
städning.
Kan vara aktuellt i projekt
Kan vara aktuellt i projekt
Materialval görs efter miljödatabaser
Kan vara aktuellt i projekt
0
Kan vara aktuellt i projekt
Arbetar med VVS frågor i nybyggnads och
befintliga fastigheter och då med
förbättring.
-

Riskvärdering görs fortlöpande i
organisationen samt på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
Minimal
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Miljömål
9 Grundvatten av
god kvalitet

Beskrivning
Grundvattnet ska ge en
säker och hållbar
dricksvattenförsörjning
samt bidra till en god
livsmiljö för växter och
djur i sjöar och
vattendrag.

Solenco kommentar
Inte ett mål som berör verksamheten på
andra sätt än ev i projekt.

Kopplat till
GRI G4-EN22/GRI 306-1
GRI G4-EN24/GRI 306-3

Solenco kommentar
Kan vara aktuellt i projekt
Inga

Globala mål 6 (6.3, 6.4, 6.6)

Arbetar med VVS frågor i nybyggnads och
befintliga fastigheter och då med
förbättring.
Har lite material i lager, gör leverantörsbedömningar, försöker köpa miljömärkta
produkter och att inte överkonsumera.
-

Globala mål 12 (12.2, 12.4)

Globala mål 15 (15.1)
FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Planetära gränser
Färskvattenanvändning
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Riskvärdering görs fortlöpande i
organisationen samt på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Minimal

Miljömål
10 Hav i balans
och levande kust
och skärgård

Beskrivning
Västerhavet och
Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och
den biologiska
mångfalden ska bevaras.
Kust och skärgård ska ha
en hög grad av biologisk
mångfald,
upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och
annat nyttjande av hav,
kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar
utveckling främjas.
Särskilt värdefulla
områden ska skyddas
mot ingrepp och andra
störningar.

Solenco kommentar
Inte direkt aktuellt

Kopplat till
GRI G4-EN22/GRI 306-1
GRI G4-EN24/GRI 306-3
GRI G4-EN25/GRI 306-4

Solenco kommentar
Kan vara aktuellt i projekt
Inga
-

Globala mål 14 (14.1, 14.2,
14.4)
Globala mål 15 (15.5, 15.8,
15.9)

-

FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Biogeokemiska flöden
Förlust av biologisk mångfald
Färskvattenanvändning
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-

Riskvärdering görs fortlöpande i
organisationen samt på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
Minimal

Miljömål
11 Myllrande
våtmarker

Beskrivning
Våtmarkernas ekologiska
och vattenhushållande
funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för
framtiden.

Solenco kommentar
Inte direkt aktuellt

Kopplat till
GRI G4-EN11/GRI 304-1
GRI G4-EN12/GRI 304-2
GRI G4-EN13/GRI 304-3
GRI G4-EN14/GRI 304-4

Solenco kommentar
Kan vara aktuellt i projekt
Materialval görs efter miljödatabaser
-

Globala mål 6 (6.4, 6.6)

Arbetar med VVS frågor i nybyggnads och
befintliga fastigheter och då med
förbättring.
-

Globala mål 15 (15.1, 15.3, 15.5, 15.7,
15.8, 15.9)
FN Global Compact
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Biogeokemiska flöden
Förlust av biologisk mångfald
Färskvattenanvändning
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Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
Minimal

Miljömål
12 Levande
skogar

Beskrivning
Skogens och
skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som
den biologiska
mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.

Solenco kommentar
Inte direkt aktuellt, men kanske indirekt
i vissa enstaka projekt. Väldigt liten
materialanvändning internt.

Kopplat till
GRI G4-EN1/GRI 301-1

GRI G4-EN11/GRI 304-1
GRI G4-EN12/GRI 304-2
GRI G4-EN13/GRI 304-3
GRI G4-EN14/GRI 304-4
GRI G4-EN26/GRI 306-5
Globala mål 15 (15.1, 15.2,
15.7, 15.8)
FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Förlust av biologisk mångfald
Förändrad markanvändning
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Solenco kommentar
Material som vi använder är livsmedel,
kontorsmaterial och teknik.
Sammanställning av beställt material för
året görs varje år i styck eller vikt.
Vi redovisar mängden återvunnet samt
miljömärkta inköpta produkter per år.
Kan vara aktuellt i projekt
Materialval görs efter miljödatabaser
Kan vara aktuellt i projekt
-

Riskvärdering görs fortlöpande i
organisationen samt på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
-

Miljömål
13 Ett rikt
odlingslandskap

Beskrivning
Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde
för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som
den biologiska
mångfalden och
kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.

Solenco kommentar
Inte direkt aktuellt

Kopplat till
GRI G4-EN11/GRI 304-1
GRI G4-EN12/GRI 304-2
GRI G4-EN13/GRI 304-3
GRI G4-EN14/GRI 304-4
GRI G4-EN26/GRI 306-5

Solenco kommentar
Kan vara aktuellt i projekt
Materialval görs efter miljödatabaser
Kan vara aktuellt i projekt

Globala mål 2 (2.4)
Globala mål 15 (15.1, 15.2, 15.7, 15.8)

-

FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9

Planetära gränser
Förlust av biologisk mångfald
Förändrad markanvändning
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Riskvärdering görs fortlöpande i
organisationen samt på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att råd ge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom
uppdragsinnehåll eller vad vi
föreskriver/föreslår för lösningar
-

Miljömål
14 Storslagen
fjällmiljö

Beskrivning
Fjällen ska ha en hög grad
av ursprunglighet vad
gäller biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden.

Solenco kommentar
Inte direkt aktuellt

Kopplat till
GRI G4-EN11/GRI 304-1
GRI G4-EN12/GRI 304-2
GRI G4-EN13/GRI 304-3
GRI G4-EN14/GRI 304-4
GRI G4-EN26/GRI 306-5

Solenco kommentar
Kan vara aktuellt i projekt
Materialval görs efter miljödatabaser
Kan vara aktuellt i projekt

Globala mål 15 (15.1, 15.4, 15.5,
15.7, 15.8, 15.9)

-

FN Global Compact
Princip 7
Planetära gränser
Förlust av biologisk mångfald

14

Riskvärdering görs fortlöpande i
organisationen samt på projekt
-

Miljömål
15 God bebyggd
miljö

Beskrivning
Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka
till en god regional och
global miljö.

Solenco kommentar
Detta mål är vårt kärnområde både
inom miljö/hållbarhets certifieringar
enligt olika system,
hållbarhetsrådgivning inom hela vår
kompetensbredd, projektering,
energieffektiviseringar av industrier
och fastigheter osv.

Kopplat till
GRI G4-EN1/GRI 301-1
GRI G4-EN2/GRI 301-2
GRI G4-EN8/GRI 303-1
GRI G4-EN9/GRI 303-2
GRI G4-EN10/GRI 303-3
GRI G4-EN22/GRI 306-1
GRI G4-EN23/GRI 306-2
GRI G4-EN24
Globala mål 6 (6.3)
Globala mål 9 (9.1)

Globala mål 11 (11.6)

Globala mål 12 (12.3, 12.5)

FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9
Planetära gränser
Biogeokemiska flöden
Färskvattenanvändning
Förändrad markanv.
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Solenco kommentar
Material som vi använder är livsmedel, kontorsmaterial och teknik. Sammanställning av beställt
material för året görs varje år i styck eller vikt (%).
Endast i kontor för dricksvatten, disk och städning.
Kan vara aktuellt i projekt
0%
Kan vara aktuellt i projekt
Kan inte mätas för oss då husets avfallssortering är
gemensam utomhus
Inga
Arbetar med VVS frågor i nybyggnads och befintliga
fastigheter och då med förbättring.
Verkar för att sprida kunskap, lösningar och teknik
inom processindustri globalt. Även nationellt och vara
med att utveckla system, lösningar mm som är mer
hållbara.
Arbetar med energieffektivisering av så väl industri
som fastigheter, certifiering enligt en mängd olika
miljö/hållbarhets system som tex BREEAM, LEED,
Svanen osv.
Har lite material i lager, gör leverantörs-bedömningar,
försöker köpa miljömärkta produkter och att inte
överkonsumera.
Riskvärdering görs fortlöpande i organisationen samt
på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i projekt. Utvärderar
också våra leverantörer ur miljö och kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom uppdragsinnehåll eller vad
vi föreskriver/föreslår för lösningar
Minimal
-

Miljömål
16 Ett rikt växtoch djurliv

Beskrivning
Den biologiska
mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och
framtida generationer.

Solenco kommentar
Inte direkt aktuellt, men kanske
indirekt i vissa projekt

Kopplat till
GRI G4-EN11/GRI 304-1
GRI G4-EN12/GRI 304-2
GRI G4-EN13/GRI 304-3
GRI G4-EN14/GRI 304-4
GRI G4-EN26/GRI 306-5

Solenco kommentar
Kan vara aktuellt i projekt
Materialval görs efter miljödatabaser
Kan vara aktuellt i projekt

Globala mål 11 (11.4)

Arbetar med energieffektivisering av så
väl industri som fastigheter, certifiering
enligt en mängd olika miljö/hållbarhets
system som tex BREEAM, LEED, Svanen
osv.
Har lite material i lager, gör leverantörsbedömningar, försöker köpa miljömärkta
produkter och att inte överkonsumera.
Arbetar enl ISO 9001 och 14001 med
ständiga förbättringar så åtgärder vidtas
vid avvikelser eller när ny information
tillkommer.
-

Globala mål 12 (12.2)

Globala mål 13 (13.1)

Globala mål 14 (14.2)
Globala mål 15 (15.1, 15.5, 15.7,
15.8, 15.9)
FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Planetära gränser
Klimatförändring

Biogeokemiska flöden
Förlust av biologisk mångfald
Färskvattenanvändning
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Riskvärdering görs fortlöpande i
organisationen samt på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller
hållbarhetskonsulter för att rådge i
projekt. Utvärderar också våra
leverantörer ur miljö och
kvalitetssynpunkt.
Bidrar till minskad klimatförändring
genom att sprida kunskap och nya
teknik/lösningar i våra globala projekt.
Minimal

Miljömål
Generations
målet

Beskrivning
Det övergripande målet
för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna
över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och
hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.

Solenco kommentar
Vi försöker vara ett föregångs förtag
och lever som vi lär.
Energieffektivisering jobbar vi med
genom miljö/hållbarhets
certifieringar enligt olika system,
hållbarhetsrådgivning inom hela vår
kompetensbredd, projektering,
energieffektiviseringar av industrier
och fastigheter osv.

Kopplat till
GRI G4-EN6/GRI 302-4
GRI G4-EN10/GRI 303-3
GRI G4-EN13/GRI 304-3
GRI G4-EN19/GRI 305-5

Globala mål 2 (2.3, 2.4, 2.5)
Globala mål 3 (3.9)
Globala mål 6 (6.3, 6.4, 6.6)
Globala mål 7 (7.2, 7.3)
Globala mål 8 (8.4)
Globala mål 9 (9.4)
Globala mål 11 (11.6)
Globala mål 12 (12.2, 12.3, 12.4,
12.5, 12.6, 12.8)
Globala mål 14 (14.1, 14.2, 14.4)
Globala mål 15 (15.3, 15.9)
Globala mål 17 (17.7, 17.16)
FN Global Compact
Princip 7
Princip 8

Princip 9
Planetära gränser
Klimatförändringar
Luftpartiklar
Havsförsurning
Nya kemiska substanser
Ozonförtunning
Biogeokemiska flöden
Förlust av biologisk mångfald
Färskvattenanvändning
Förändrad markanv.
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Solenco kommentar
LED belysning. Närvarostyrning i alla enskilda
kontorsutrymmen. Projekt besparingar.
0%
I våra projekt redovisas vinster och våra transporter
räknas samman per år.
Se Miljömål nr 4
Se Miljömål nr 15
Se Miljömål nr 1
Se Miljömål nr 4
Se Miljömål nr 15
Se Miljömål nr 16
Se Miljömål nr 16
Aktiva i FM Global Compact, hållbarhetsnätverk,
Hållbart byggande i Syd osv
Riskvärdering görs fortlöpande i organisationen samt
på projekt
Erbjuder hållbara tjänster och/eller hållbarhetskonsulter för att rådge i projekt. Utvärderar också
våra leverantörer ur miljö och kvalitetssynpunkt.
Görs i våra projekt genom uppdragsinnehåll eller vad
vi föreskriver/föreslår för lösningar
Se Miljömål nr 1
Se Miljömål nr 4
Se Miljömål nr 3
Se Miljömål nr 4
Se Miljömål nr 5
Se Miljömål nr 16
Se Miljömål nr 16
Se Miljömål nr 16
Se Miljömål nr 15

