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Miljöpolicy 
 

Miljöomsorg är av strategiskt värde för vår verksamhet. 
Genom ett effektivt och strukturerat miljöarbete bidrar vi 

till en hållbar utveckling och uppnår såväl våra miljömål som 
affärsmässiga mål. 

 
 
Automotive Components Floby AB är en fordonskomponenttillverkare av bromsskivor och 
vevstakar till personbilar samt nav och bromsskivor till tunga fordon.  
 
Verksamheten skall kännetecknas av följande riktlinjer:  

 Vi skall med god marginal innehålla samhällets och företagsinterna krav samt krav 
från våra kunder och övriga intressenter 
 

 Vi åtar oss att ständigt förbättra ledningssystemet för att uppnå bättre 
miljöprestanda genom att:  

o aktivt bevaka utvecklingen inom miljöområdet  
o tillämpa ekonomisk rimlig användning av bästa tillgängliga teknik  
o fortlöpande informera och utbilda alla medarbetare inom miljö  
o arbeta enligt kraven i miljöstandard ISO 14001 

 
 Vi arbetar kontinuerligt med: 

o energi-, kemikalie- och råvaruhushållning  
o minskning av utsläpp till luft, vatten och mark  
o minskning av buller och avfall  
o förebyggande och begränsning av miljöolyckor  
o transportoptimeringar  

 
 Våra entreprenörer och leverantörer skall dela vår syn på miljöomsorg och följa våra 

regler och arbetsrutiner. 
 

 Information om vårt miljöarbete och vår verksamhets miljöpåverkan ska redovisas 
öppet och sakligt till anställda och allmänhet. 
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Environmental policy 
 

Environmental care is of strategic value for our business. 
Through efficient and structured environmental work, we 
contribute to sustainable development and achieves both 

our environmental goals and business goals. 

 
 

Automotive Components Floby AB is a vehicle component manufacturer of brake discs 
and connecting rods for cars as well as hubs and brake discs for trucks. 

 
The business must be characterized by the following guidelines: 

 We must, by a satisfactory margin, contain society's and company's internal 
requirements as well as requirements from our customers and other stakeholders. 

 
 We are committed to constantly improve the management system to achieve better 

environmental performance by: 
o actively monitor developments in the environmental field 
o apply economically reasonable use of best available techniques 
o continuously inform and train all employees in environmental issues 
o work in accordance with the requirements of environmental standard ISO 

14001 
 

 We work continuously with: 
o manage energy, chemical and raw material resources 
o reduction of emissions to air, water and land 
o reduction of noise and waste 
o prevention and reduction of environmental accidents 
o transport optimizations 

 
 Our contractors and suppliers must share our views on environmental care and 

follow our rules and work routines. 
 

 Information about our environmental work and the environmental impact of our 
operations must be reported openly and objectively to employees and the general 
public.


