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MILJÖPOLICY 
 
Som ett teknikbolag med syfte att utveckla och produktifiera kompletta lösningar för marina 
hybridapplikationer baserade på delvis egen teknik och delvis underleverantörer påverkar Power Techs 
verksamhet miljön och klimatet såväl negativt som positivt. Leverantörskedjan från inköp av material och 
produktionsprocessen står för majoriteten av den negativa miljöbelastningen, medan Power Techs lösningar 
och produkter generar en positiva verkan genom att ersätta klimatbelastande lösningar.  
 
Kartläggning av verksamhetens miljöaspekter och miljöpåverkan ska vara ledande och vi ska sträva efter att 
styra verksamheten, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, så att den negativa miljöbelastningen 
ständigt minskar och den positiva ökar. Detta säkerställer vi genom att:  
 

- Arbeta proaktivt för att hantera våra miljöaspekter  
- Lägga ett första och stort fokus på de åtgärder som har störst verkan för miljön 
- Identifiera, förebygga och sträva efter att minimera risker för olyckor, bland annat förorening av 

miljön 
- Hålla oss uppdaterade om tillämpad lagstiftning samt säkerställa att följa den följs 
- Ständigt förbättra prestandan på miljöledningssystemet genom handlingsplaner, kpi och 

målformuleringar 

Power Techs miljöarbete är under utveckling och framtagandet av en inledande miljöutredning har inletts i 
syfte att utgöra en grund för ett kommande arbete med miljöfrågor. 
 

 

 

ENVIRONMENTAL POLICY 

POWER TECH is a tech business with a purpose to develop and provide complete solutions for marine hybrid 
applications, based on partly our own technology and partly subcontractors. As a result, the activities of Power 
Tech affect the environment and the climate in a negative manner, as well as in a positive. The supply chain 
and our production process account for the majority of negative affect, while Power Tech’s complete solutions 
and products have a positive contribution by replacing heavy climate affecting solutions.  

The Identification of our business environmental aspects and impacts will be a driving force and we will strive 
to manage our operations, as far as it is technically and economically possible, so that our negative 
environmental impact will be as low as possible, while maximizing our positive contribution. We will do this by: 

- Working proactively to manage our environmental aspects 
- Putting a first and great focus on the actions with the biggest positive affects 
- Identifying, preventing and stiving to minimize the risk of accidents resulting in pollution among other 

things 
- Staying updated on laws we have to a abide  
- Constantly improving the performance of our environmental work by implementing constant 

measurements and improvements  
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