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Ansvar:
VD har det övergripande ansvaret för koncernens hållbarhetsarbete.
Chefen för Hållbarhetsenheten har ansvaret för policyns implementering samt uppföljning, revision
och rapportering av koncernens hållbarhetsarbete.
Syfte

Hållbarhetspolicyn är bolagets åtagande gentemot våra olika intressenter och ska vara
vägledning när beslut fattas i verksamheten. Intressenterna är medarbetare, kunder, ägare,
leverantörer, myndigheter och alla andra som berörs av vår verksamhet. Hållbarhetspolicyn
ska kommuniceras internt med medarbetarna och externt med våra kunder, leverantörer och
andra intressenter.

Hållbarhetspolicy för Stockholm Vatten och Avfall
Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet har en avgörande betydelse för en hållbar stad. Våra
uppdrag är att ta hand om stockholmarnas hushållsavfall, förse dem med friskt dricksvatten och ta
hand om avloppsvatten. Stockholm Vatten och Avfall bidrar även till en hållbar utveckling genom att:
Tänka långsiktigt och ständigt förbättra verksamheten
Vi utvecklar, förbättrar och underhåller verksamheten till nytta för kunden, miljön och
samhällsutvecklingen på kort och lång sikt. Vi har en arbetsplats som präglas av en god,
likabehandlande och säker arbetsmiljö.
Hushålla med resurser och skydda miljön
Vi arbetar för att minimera föroreningar till vatten, mark och luft från vår verksamhet. Vi hushållar
med energi och andra resurser och strävar efter att ha ett livscykelperspektiv. Vi tar vårt ansvar som en
stor aktör för att skydda miljön i Östersjön, sjöar och vattendrag samt utveckla en allt mer
kretsloppsinriktad avfallshantering.
Vara ett gott exempel och säkerställa att vi klarar krav
Vi föregår med gott exempel när vi hanterar vårt eget avfall och vatten på ett hållbart sätt. Vi har
arbetssätt som säkerställer att vi uppfyller fastställda krav från kunder och samhälle.
Informera och påverka våra kunder och leverantörer
Vi redovisar öppen information om vår verksamhet och försöker genom dialog påverka våra kunder
till en hållbar livsstil. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och andra aktörer för att använda
produkter och material som är lämpliga ur miljösynpunkt. Vi tar även tillvara våra möjligheter som
upphandlare att säkerställa bra arbetsvillkor, sysselsättningsåtgärder och antidiskriminering.
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