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UPPFÖLJANDE MILJÖUTREDNING PÅ JACK MIDHAGE AB 2020-05-01
Vid ledningens genomgång avseende år 2020 av vårt miljöledningssystem beslutade
företagets Miljögrupp och ledning att normen ISO 14001:2015 gäller enl. följande:
•
•

Fastställd miljöpolicy och miljöplan kvarstår i sin nuvarande utformning, då inga
förändringar som påverkar vår miljösituation har skett.
En genomgång och uppföljande miljöutredning har utförts, vilken redovisas här
nedan.

Företaget har också under 2016 uppgraderat sitt kvalitetssystem till att uppfylla
EN ISO-9001:2015. Denna miljöutredning omfattar verksamheten vid företagets
lokaliteter i Båstad, Malmö, Göteborg och Solna.
LAGAR OCH KRAV:
Tillämplig lagstiftning finns tillgänglig och åtkomlig på företaget för all personal. Aktuella
uppgifter uppdateras kontinuerligt. Granskning av förändringar i lagstiftningen som berör
företagets verksamhet görs vid varje tillfälle av företagets miljöansvarige person och
föredrags vid nästkommande miljösammanträde för vidtagande av ev. åtgärder.
Noteras att inga lagar har tillkommit som förändrar vår miljösituation sedan föregående
utredning. Noteras att företaget inte är tillståndspliktigt i sin verksamhet enligt gällande
miljöskyddslag.
MILJÖSITUATIONEN:
Utsläpp till luft
Förekommer i mycket liten utsträckning vid arbetsplatsen för gassvetsning och
hårdlödning. Omfattningen av dessa arbetsuppgifter är mycket sporadisk i samband med
rekonditionering av borrstommar. Något speciellt utsug för dessa avgaser finns inte.
Några andra utsläpp till luft förekommer inte.
Utsläpp till vatten
Fastighetens toaletter och kökets avlopp är kopplade till kommunens spillvattenledning.
Utvändig avvattning av gårdsplan, intilliggande infartsvägar samt takavvattning är kopplat
till kommunens dagvattenledningar. Ingen förorening av mark förekommer.

-

Avfallshantering
Företagets avfall sorteras i ett antal olika fraktioner.
Papper bestående av kontorspapper och wellpappkartonger ca 100 kbm/år.
Torkpapper (typ hushålls-) användes för avtorkning av olja och smuts.
Järnspånor (från borrning) ca 50 – 100 kg/år
Plast. Ringa mängd
Batterier
Avfallet transporteras bort genom kommunens försorg. En typ av farligt avfall
förekommer vilket återlämnas till leverantören (toner till skrivare och kopieringsmaskin).
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Kemikaliehantering
Vid reparation och justering av borr och sågklingor, samt vid underhåll och rengöring
används ett antal olika kemiska artiklar. Dessa är granskade ur miljösynpunkt, dels mot
fastställda gränsvärden dels mot Kemikalieinspektionens OBS- och begränsningslista
samt mot SKANSKAS förbuds- och avvecklingslista. Inga av använda kemikalier ger
upphov till några
betydande miljöaspekter.
Buller
Ingen förekomst av buller i verksamheten. Gäller såväl inre som yttre miljö.
Transporter
90% av allt avgående gods från företaget skickas med postpaket. Övriga transporter sker
med lastbil och då med transportföretag vilka är miljöcertifierade. En mycket liten del av
företagets avgående gods skickas med SJ Express.
Energihushållning
Företagets lokaler uppvärms genom elvärmefläktar och direktverkande elelement.
Energibehovet för denna uppvärmning samt den ringa del som används vid reparationsoch justeringsarbeten av företagets produkter uppgå i nuläget till ca 100 000 kWh/år.
Användning av råvaror
Eftersom företaget är ett handelsföretag utgörs huvudverksamheten av expeditions- och
packningsarbete. De råvaror som då kommer till användning är således.
• Kartongemballage ca 30 – 40 kbm/år
• Wellpappkartonger, mestadels återanvändning av kartonger som man erhållit
ankommande gods i.
• Emballeringstape ca 600 rullar a’ 25 meter/år = 15 000 meter/år.
Företagets produkter
Företagets produkter utgörs av borrstommar och sågklingor i stål med pålödda skär.
Båda produkterna kan återanvändas genom att löda på nya skär. Vanligast är att man
återanvänder borrstommarna längst medan sågklingor är mer av engångskaraktär.
Emellertid är både borrstommar och sågklingor tillverkade av stål och återanvändes till
andra produkter efter skrotning.
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