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Koncernpolicy – yttre miljö 
Syfte 
Beskriva GK-koncernens policy gällande yttre miljö. 

Ansvar 
Chefen för kommunikation och hållbarhet är ansvarig för GK:s policy för yttre miljö. 

Inledning 
GK-koncernen är Skandinaviens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner. Vi levererar smarta 
och hållbara lösningar inom ventilation, kyla, fastighetsautomation, el och rör. Vår mission är att bygga 
hållbara samhällen för generationer och vår vision är att vara en klimatförebild. Vi ska sätta långsiktig 
miljöhänsyn framför kortsiktig vinst och gå i bräschen för en hållbar framtid.  

Under strategiperioden 2020–2025 ska GK jobba för att nå de långsiktiga miljömålen att halvera de egna 
utsläppen till 2030 och att halva uppdragsportföljen ska vara klimatneutral 2035. 

GK:s policy för yttre miljö gäller hela koncernen, inklusive alla dotterbolag.  

GK:s egen verksamhet 
GK strävar efter att bedriva all verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt samt överträffa, eller som 
minimum uppfylla, de miljö- och lagkrav som myndigheter och uppdragsgivare ställer. Det innebär att 
minska utsläppen till luft, mark och vatten, minimera avfallsmängden samt optimera våra tjänster och 
processer så att vi minskar energiförbrukningen och utnyttjar naturresurser så effektivt som möjligt. GK ska 
undvika material och metoder som innebär en risk för miljö och klimat, så länge det finns andra 
funktionella alternativ tillgängliga. 

GK ska utforma miljökrav för sin egen verksamhet, identifiera miljöpåverkan från aktiviteter, produkter och 
tjänster samt identifiera miljöåtgärder på områdena energi, transport, avfall och inköp. Det ska utformas 
planer för hur miljöåtgärderna ska genomföras. GK ska införliva krav på miljöhänsyn i våra rutiner för 
genomförandet av uppdrag så att vi kan bistå med rådgivning och uppfylla våra uppdragsgivares krav. 

Kompetensutveckling och rapportering  
GK ska genom utbildningar och information stimulera till en ökad miljömedvetenhet på alla nivåer inom 
företaget. Miljöarbetet ska också löpande justeras och förbättras, bland annat genom att vi identifierar 
avvikelser. Miljö ska även vara en integrerad del av GK:s kvalitetssystem i de olika länderna.  

GK ska utforma årliga ESG-rapporter, rapportera framstegen till UN Global Compact samt följa upp krav 
och processer i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001. Denna rapportering innebär att GK är 
förpliktat att ytterligare förbättra sitt miljöarbete. 
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Leverantörer och samarbetspartner 
GK ska löpande säkerställa att GK:s leverantörer och samarbetspartner åtar sig att minska sina produkters 
och tjänsters miljöpåverkan. Alla GK:s leverantörer är skyldiga att följa GK:s uppförandekod för 
leverantörer och deras miljöarbete kommer att bedömas på samma sätt som deras arbete med kvalitet, 
hälsa och säkerhet. Genom att ställa miljökrav på hela vår leveranskedja säkerställer vi att vi kan ge goda 
råd och leverera med hänsyn till miljön till våra kunder.  

Produkter och tjänster 
GK ska driva på för att införa miljödeklarationer för tekniska installationer och vi ska använda vår position 
som inköpare för att efterfråga, och med tiden kräva, information om våra leverantörers produkter.  Vi ska 
ha information hur de produceras, var de kommer ifrån och viktiga miljöfaktorer som klimatutsläpp per 
deklarerad enhet. GK:s ambition är att inkludera klimatredovisning i våra erbjudanden. 

Principer 
Följande principer ska ligga till grund för GK:s arbete med yttre miljö.  

GK ska: 

■ eftersträva att vår verksamhet och våra uppdrag bedrivs på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt 

■ skydda den yttre miljön genom att minska våra klimatutsläpp, vårt avfall, våra miljögifter och 
vår resursförbrukning, samt öka användningen av hållbara och miljömärkta produkter 

■ löpande identifiera åtgärder som bidrar till att förebygga och minska vår negativa påverkan 
på den omgivande miljön samt förhindra att våra aktiviteter, leveranser och tjänster orsakar 
skador eller nedbrytning 

■ ställa strängare miljökrav än vad som krävs enligt lagar och andra bestämmelser där så är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt, samt aktivt följa upp att vi alltid uppfyller lagar och andra 
krav beträffande vår påverkan på den yttre miljön 

■ stimulera till en ökad miljömedvetenhet på alla nivåer inom GK genom rutiner, utbildningar 
och information 

■ se till att våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartner utför sina uppgifter i enlighet 
med GK:s policy gällande yttre miljö samt miljömål 

■ samarbeta med myndigheter, kunder och organisationer så att vårt miljöarbete går i linje med 
samhällets miljömål 

■ regelbundet utvärdera miljöledningssystemet och miljömålen genom att identifiera avvikelser, 
komma med förbättringsförslag, ställa nya krav på kunder samt efterfölja lagkrav med målet 
att förbättra både systemet och miljöprestationerna 

■ kommunicera resultaten av vårt miljöarbete på ett transparent sätt 

■ sätta upp mål och delmål för miljöarbetet där de viktigaste miljöaspekterna prioriteras 

■ se till att vi har rätt kompetens och tillräckliga resurser för att leda och genomföra 
hållbarhetsarbetet 
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