
Inspirationsföreläsning om hållbarhet 
Vet ni inte hur ni ska komma igång med hållbarhetsarbetet, men ni är
intresserade av att veta lite mer? Då passar denna inspirations-föreläsning
perfekt. Vi kör i 1,5 timme inkl. fika, i era eller våra lokaler. 
Pris: 1-5 deltagare - 7000 kr exkl moms, därefter lämnas offert 

Agenda 2030
Hela världen jobbar för att uppfylla dessa mål, hur bidrar ni? Vi kan
erbjuda en inspirationsutbildning, en kartläggning av er verksamhet,
eller en verifiering enligt ISO 26000 – beroende på hur långt du har
kommit tidigare i dina tankar.
Pris: Offert

Miljö
Vet du inte var du ska börja i ditt systematiska miljöarbete? Vi kommer
och gör en ”miljörond” (motsvarigheten till skyddsrond) som resulterar
i en prioriterad åtgärdslista för er att jobba vidare ifrån eller med
fortsatt hjälp av oss. 
Pris: 7000 kr exkl moms

Miljölagstiftning
Utifrån miljöbalkens krav hjälper vi dig att ta fram en lista över de
relevanta miljölagarna för din verksamhet. Utifrån listan tar vi fram
rutiner som hjälper dig att göra rätt, så du kan sova gott om natten. Vi
kan också hjälpa dig att formulera mål, t.ex. för att uppfylla
egenkontrollförordningens krav om ständiga förbättringar.
Pris: Från 10 000 kr exkl moms
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Kom ihåg konsultcheckar!

Processeffektivisering
Vet ni vad ni ska göra, när ni ska göra det, hur ni ska göra det för att
ni ska leverera så effektivt som möjligt? Förstår ni era kundkrav? Har
ni en fungerande avvikelsehantering? Vi ser över era lednings-,
huvud- och stödprocesser för att hitta flaskhalsar, stuprör och förluster
så ni kan jobba utan stress och med hög resurseffektivitet så att
kunden får maximal nytta och blir så nöjd att den vill fortsätta handla
av er.
Pris: Från 10 000 kr exklusive moms 

Sänk dina CO2-utsläpp, minska din klimatpåverkan
Vilken klimatpåverkan har din verksamhet? Var kan du reducera din
påverkan – samtidigt som du sparar pengar? Vi gör en
energikartläggning i din verksamhet, då vi identifierar energiförluster,
kartlägger effektivare transporter. 
Pris: Offert

Koll på kemikalier och avfall 
Två tunga delar i miljölagstiftningen! Men vet du vad som gäller? Har
du en kemikalieförteckning? Rapporterar du ert farliga avfall till
Naturvårdsverkets Avfallsregister? Är sorteringen optimerad för lägsta
kostnad? Har du nödvändiga tillstånd för transporter av avfall? Vi ser
över dina rutiner och lämnar åtgärdsförslag. 
Pris: Från 7000 kr exkl moms 
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