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Miljöpolicy 
KylKontroll Göteborg AB erbjuder tjänster inom områdena kyla, värme, ventilation, befuktning och 
luftrening.  

KylKontroll värnar om att driva verksamheten på ett så miljövänligt sätt som det bara går och verka 
för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling. Vår ambition är genom samarbeten med kunder, 
leverantörer och andra intressenter att medverka till minskad miljöpåverkan bland annat genom att 
erbjuda och välja miljömässigt bättre alternativ för en positiv utveckling för miljön och samhället. 

Vi är övertygade om att detta förverkligas genom att:  

• Säkerställa engagerade och kompetenta medarbetare 
Vi tror och vet att alla kan bli så mycket mer än de är idag oavsett skiftande bakgrund och 
intressen. Genom att vi engagerar och utbildar våra medarbetare i miljöfrågor samt håller 
våra kunskaper aktuella kommer det ge effekt ute hos våra kunder, leverantörer och andra 
intressenter som vi samarbetar med, för vår gemensamma  miljö och samhällsutveckling.  

• KylKontroll arbetar för en effektiv resursanvändning  
Resurser är en tillgång som ska användas med betänksamhet i den värld vi lever i idag. 
KylKontrolls ambition är att vara effektiva med de resurser som finns och då framför allt med 
resurser som påverkar vår miljö. Vi är med och utvecklar våra kunders fastigheter, lokaler, 
industri, marina miljöer och vad det nu månde vara där miljöpåverkan är av stor betydelse, 
och då krävs det energieffektiva lösningar som tar vara på resursanvändningen. KylKontroll 
väljer alltid produkter och tjänster som är erkända för sin positiva miljöpåverkan och höga 
kvalitet. 

• Förebygga negativ miljöpåverkan såväl hos oss som hos våra kunder 
Vi väljer bra el, sorterar vår små till stora sopor, planerar våra resor m m och ser vi något som 
går att förändra till det bättre för miljön åtgärdar vi det, både i vår verksamhet och i våra 
lokaler. Vi hjälper våra kunder i de utmaningar som de står inför vad det gäller att påverka 
miljön negativt vid val av värme och kyla genom vår kompetens och erfarenhet.  

• Lagar och andra myndighetskrav utgör miniminivåer för vår verksamhet 
Vår bransch styrs av lagar, föreskrifter och förordningar, det för att påverka miljö i rätt 
riktning och vi bevakar och uppdaterar kontinuerligt vår hantering för att utgöra 
miniminivåer för vår verksamhet. 

• Ständigt utveckla miljöarbetet för oss och samhället  
KylKontroll vill vara med och påverka miljön i rätt riktning och vi utvecklar konstant vårt 
miljöarbete internt likväl externt. Allt för, Ett bättre klimat… och vi har Sveriges nationella 
miljömål som riktmärke. 
 
Christer Foleby, VD  
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