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Miljö och kvalitetsarbete
Organisation och verksamhet
Företaget ägs och drivs av Niklas och Anna Vestling.
Styrelseordförande: Niklas Vestling
VD: Anna Vestling
Inom företaget arbetar ytterligare tre anställda.
Företaget är verksamt som konsultföretag inom områdena vatten- och avloppsvattenrening, avfallshantering och
biogasproduktion.

Verksamhetens miljöpåvekan
Företaget har en direkt påverkan på miljön i första hand genom val av transportmetod för medarbetare när de
skall utföra uppdrag på plats hos kund.
Företaget saknar gemensamt kontor, då personalen är bosatta i olika delar av ladet, vilket gör att företaget inte
har någon miljöpåverkan kopplat till byggande, underhåll och uppvärmning. Det arbete som inte utförs hos
kunden sker istället som hemarbete vilket ger effektivt resursutnyttjande avseende lokalanvändning och minimal
miljöpåverkan.
Företaget har också en indirekt påverkan på miljön via de uppdrag som utförs. Goda kunskaper inom
miljöområdet hos medarbetarna borgar för att utförda utredningar och utbildningar leder till förbättringar på
miljöområdet inom de branscher företaget är verksamt. Eftersom kvaliteten på det arbete som utförs har stor
betydelse för företagets indirekta miljöpåverkan har företagets kvalitetssäkringssystem integrerats med
miljöledningssystemet.

Miljöpolicy
Företaget verkar inom områdena vatten- och avloppsvattenrening, avfallshantering och biogasproduktion.
Företaget skall därvid arbeta för lösningar som leder till förbättringar på miljöområdet som ökad
resurshushållning, kretslopp och minskade utsläpp.
Företaget skall beakta den ena miljöpåverkan vid val av utrustning, förbrukningsvaror, lokaler och
transportmetoder.
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Miljöprogram och miljöledning
Miljömål
Företaget har som målsättning att 90 % av transporterna i företaget skall ske med tåg eller andra kollektiva
transportmedel.

Åtgärder för att nå miljömål
Medarbetare uppmanas att välja tåg vid företagsresor. Alla tågresor betalas av företaget.
Indikator för målet är antal företagsresor i huvudsak företagna med tåg dividerat med antal företagsresor i
huvudsak företagna med bensin eller dieseldriven bil.

Kvalitetssäkringssystem
Företaget säkerställer redan i anbudsskedet god kvalitet på produkten genom att enbart välja att arbeta med
uppdrag där företaget har kompetens. Företagets kompetens ligger inom vatten- och avloppsvattenrening,
avfallshantering och biogasproduktion och det är där företaget söker uppdrag. Företaget har medarbetare med
pedagogisk utbildning och kan därför utföra utbildningsuppdrag med god kvalitet.
Att begränsa vilka uppdrag företaget tar på sig säkerställer ett engagemang för uppgiften då alla medarbetare
brinner för frågor inom vatten- och avloppsvattenrening, avfallshantering och biogasproduktion.
Företaget strävar efter att ständigt förbättra sina arbetsrutiner och därmed resultatet av arbetet. Under och efter
uppdrag utvärderas processen med vilken uppdraget utförts. Kunden kan därför förvänta sig att återkommande
uppdrag som utbildningar, utredningar, tillståndsansökningar, certifieringar och uppströmsarbeten utförs med
ökad effektivitet.
Företaget har låg personalomsättning vilket tillsammans med ständigt förbättringsarbete borgar för förbättrad
kvalitet på det arbete som utförs.
Medarbetare erhåller vid behov extern fortbildning inom de områden där de är verksamma. I de fall kompetens
finns inom bolaget sker internutbildning. Produkter som utredningar eller ansökningar tas fram eller granskas
alltid av den person inom företaget som har störst erfarenhet av just detta område.
I de fall kunden önskar det levererar företaget en offert med fast pris för de utrednings- och utbildningsuppdrag
som utförs. Offerten specificerar då tydligt vilka arbetsuppgifter som kommer att utföras. Företaget levererar
alltid ett utkast för godkännande av kunden. Fakturering sker efter slutfört och av kunden godkänt uppdrag.

Kvalitetsmål
Företaget har som målsättning att alla medarbetare skall ha eftergymnasial utbildning på miljöområdet.

Adress
Nitoveskonsulterna
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping
Sverige

Telefon
+46-11-13 31 04
+46-73-502 00 95
Fax
+46-11-13 31 04

E-post
anna.vestling@nitoveskonsulterna.com
Hemsida
www.nitoveskonsulterna.com

Org. Nr
556757-1285
Innehar F-skattsedel

Bankgiro
310-9931

VAT-nr
SE556757128501

Styrelsens säte
Norrköping

Norrköping 2017-01-01

Miljö och kvalitetsledning
VD är ansvarig för att miljömålen uppnås och att kvalitetsarbetet upprätthålls. VD utvärderar miljömålen och
kvalitetsmålen årligen och presenterar resultatet för styrelsen.
Styrelsen utvärderar ledningssystemet en gång per år.

Intern revision
VD initierar vart annat år en intern revison av hela miljö- och kvalitetsledningssystemet. Revisorn redovisar
resultatet i en rapport till VD.

Kvalitets- och miljöansvarig:
Anna Wårberg
anna.warberg@nitoveskonsulterna.com
Tele: 070 -347 65 58
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