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Miljöpolicy
Cortea AB tillgodoser med stor flexibilitet 
och kompetens kundernas behov när 
det gäller både små och medelstora 
byggnationer. För oss är ett aktivt 
miljöarbete en självklar del i ett ansvarfullt 
byggarbete. Vårt mål är att vara ett företag 
som förknippas med ett aktivt miljöarbete. 

Vi strävar efter att vår egen verksamhet såväl 

som det som vi bygger åt våra kunder ska ha så 

liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar också 

efter att påverka vår omvärld till att utveckla sitt 

miljöarbete, bland annat genom att ställa krav 

på våra underleverantörer och i samspelet med 

våra kunder föreslå miljöanpassade lösningar och 

produkter. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt 

med miljö som en integrerad del i den dagliga 

verksamheten.

Följande principer gäller för vårt miljöarbete:

• Vi har hög kompetens inom miljöområdet. 

Vi ser till att våra medarbetare har rätt 

kompetens genom kontinuerlig utbildning, 

erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt 

att arbeta för att nå våra miljömål.  

• Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav 

som en miniminivå och arbetar för att erbjuda 

miljövänliga lösningar utöver det som normer 

och lagar kräver. 

• Vi tar ansvar för vårt företags miljöpåverkan. 

Därför ställer vi höga krav, både på oss själva 

och på våra leverantörer, underentreprenörer 

och andra samarbetspartners.  

Denna policy bygger på våra övriga styrdokument 

och vår uppförandekod. Vårt sätt att vara, vårt 

arbetssätt och vårt utvecklingsarbete kommer att 

leda till att Cortea blir ett långsiktigt hållbart företag.

Nicklas Nordwall

VD Cortea AB

Mer information om Cortea finns att tillgå på 

hemsidan: www.cortea.se. Eventuella frågor angående 

denna policy eller Corteas miljöarbete hänvisas till 

Nicklas Nordwall, VD och hållbarhetschef i Cortea, via 

mail: nicklas.nordwall@cortea.se eller 

på telefon +46 (0) 707456077
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