Miljöpolicy
för
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB
Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den
yttre miljön.
Detta ska vi åstadkomma genom att:
- så långt det är möjligt hushålla med råvaror och energi och nyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning.
- att i samband med inköp alltid "miljövärdera" produkt eller tjänst och om
så är praktiskt, ekonomiskt och tekniskt möjligt välja det minst
miljöbelastande alternativet.
- arbeta förebyggande så att onödig miljöbelastning ej uppkommer där så
är praktiskt, ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Torbjörn Berg VD

Miljödeklaration
för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB
Allmänt om Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB är ett familjeföretag beläget i Säljan
cirka fem kilometer utanför Sandviken. Företaget med sex anställda har funnits i
cirka 55 år men med nuvarande ägare i cirka 30 år.
Kunderna utgörs till större delen av sotare men även
ventilationsrengöringsfirmor. Leveranserna sker mest inom Sverige men export
sker även till b la Norge, Finland, Danmark , Schweiz och England.
Verksamheten utgörs av tillverkning av sotarverktyg och verktyg för
ventilationsrengörning men företaget är även återförsäljare för rökrör, färdiga
borstar o dyl.
Vi säljer även kaminer och utför skorstensrenoveringar.
Vi har alltid haft en ganska stabil marknad utifrån de sotningslagar som funnits.
Sedan en tid gäller nya regler och sotningen sker inte lika ofta som tidigare så
företaget förväntar sig något mindre orderingång ifrån sotarna. Av detta skäl
pågår nu ett arbete för att hitta nya och lösningar och en bredare marknad.

Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB och miljön.
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB är varken något stort eller särskilt
miljöbelastande företag. Utifrån företagets storlek och verksamhetens omfattning
har vi tagit ett aktivt beslut att i nuläget inte miljöcertifiera verksamheten. Inte
desto mindre har vi tagit fasta på att alla, utan undantag, på något sätt påverkar
och ibland belastar vår miljö och där vill vi vara med och ta vårt ansvar.
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB klassas inte som anmälnings- eller
tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Detta står klart sedan företaget
varit i kontakt med tillsynsmyndigheten för miljö inom Sandvikens kommun. Vi
känner ändå väl till och beaktar de allmänna hänsynsregler som anges i
Miljöbalken. Dessa regler återspeglas även i vår Miljöpolicy.

För att efterleva Miljöbalkens s k kunskapskrav gjordes under år 2004
en miljöutredning (enl NUTEKs Miljöledningspraktika och med stöd av ALMI
Företagspartner Gävleborg AB) och därigenom har vi skaffat oss kunskap och
identifierat hur och i vilken grad vår verksamhet belastar miljön.
Nedan följer en redovisning av vad som framkommit i samband med
miljöutredning.Vi har följt Nuteks modell (Miljöledningspraktikan) i vår
miljöutredning.
LOKALISATION.
Företaget är beläget i ett äldre villaområde i Säljan strax utanför Sandviken i
Gästrikland. Företagets verksamhet är den typ att den inte nämnvärt belastar
vare sig mark eller luft. Några klagomål från närboende vad gäller buller eller
annan störning har inte förekommit.
Vi har köpt en ny lokal som vi kommer att flytta verksamheten till. Den är
belägen i Storvik. Flytten kommer att ske 21/22.
PRODUKTION / PRODUKT.
Materialet i borstarna är mestadels nylon och rostfritt stål. Stålet klippes i
maskin för rätt längd och nylon kapas med sax. Borstarna dras sedan för
hand. Skaft är mestadels i järn och svetsas i hop. Det är huvudgruppen
av vår tillverkning.
KEMIKALIER.
I samband med lokalvård, smörjning av maskiner, rengörning av maskiner,
bilvård av företagsbil, lackning av vissa smådetaljer. Samtliga kemiska
produkter förvaras skyddat. Uppdaterade varuinformationsblad finns för de
produkter där så krävs enl. miljölagstiftningen.
Miljöarbetet har b la lett till att företaget har avgränsat sortimentet.
Följande är exempel på kemiska produkter som används idag i verksamheten :
Produktion: Superepoxy, Hagmans fälgfärg, oxygen , acetylen, mison, diesel etc
Annat: olja till bil, bromsvätska till bil m fl

Viss försäljning av kemiska produkter till kund förekommer. De kemiska
produkterna är inte av det slag som kräver försäljningstillstånd från

miljömyndighet. Kunden erhåller alltid erbjudande om varuinformationsblad till
den produkt de köper.
AVFALL
Vi källsorterar så långt det är möjligt det avfall / de restprodukter, som
uppkommer i vår verksamhet. Vi eftersträvar att i minsta möjliga mån
använda engångsartiklar. Vår avfallsentreprenör Gästrike Återvinnare AB
hämtar hushållsavfallet vid vår fastighet. Gästrike Återvinnare AB har tillstånd
från Länsstyrelsen i Gävleborgs län för sin transport av aktuellt avfall.
Vi har även två containrar för avfall uppställda utanför vår verksamhet.
En för skrot och en för brännbart avfall. Skroten hämtas av Linderg & Son AB
från Forsbacka. Brännbart hämtas av Gästrike Återvinnare AB.
Övrigt avfall, såväl farligt (mindre mängder lysrör, batterier, kemikalierester etc) som inte farligt transporterar vi själva till kommunens
avfallsanläggning.

UTSLÄPP TILL MARK
Några direkta utsläpp till mark förekommer inte då fastigheten är ansluten till
kommunens vatten- och avloppssystem. Risken för spill av olja eller annan
kemisk produkt är liten.

VATTEN OCH AVLOPP
Fastigheten är ansluten till kommunens vatten- och avloppssystem. Det
avloppsvatten som släpps ut är av hushållskaraktär och härrör från
fastighetens toaletter och kök. Golvbrunn finns i källaren och i skrubben innan
garaget. Dessa används inte.
Då företaget och bostaden har gemensam mätare går företagets exakta
förbrukning av vatten endast att beräkna/uppskatta. Vattenförbrukningen
uppgick år 2020 till ca 115 m³. (Bostaden bebos av företagets ägare.)
I storvik så har vi i år satt in en vattenmätare så vi kan ej veta förbrukningen
per år.
ENERGI
Fastigheten värms i dagsläget upp av pellets och solvärme. Vi köpte in en ny
pelletspanna under 2009. Solvärmen fungerar men inte fullt ut men ska bli

lagad men vi har inte fått det åtgärdat än. Vi har även en kamin i butiken.
2020 var pelletsförbrukningen cirka 9000kg.
Elförbrukningen för belysning och maskinell utrustning uppgick år 2015 till
cirka 26000 kWh. Företagets verksamhet bedrivs i fastighetens botten- och
källarplan medan övervåningen utgörs av bostadsyta.
Pelletsförbrukningen har gått ner och elförbrukningen gått ner.
Vad det kan bero på är svårt att säga men lite kan det vara att vi eldar relativt
mycket i vår kamin i butiken.
Förbrukningen av pellets, solvärme och el ovan täcker såväl företagets som
bostadsytans förbrukning vilka ej går att särskilja annat än genom beräkning.
Storvik så har vi fjärrvärme. Förbrukningen är cirka 33MWH. Årsförbrukningen
el cirka 3888.


TRANSPORTER.
För de transporter vi ej gör själva anlitas Schenker (miljöcertifierade enligt
ISO 14 001).
Sandvikens Sotarverktyg har tre fordon. Under 2020 förbrukades cirka 50
liter bensin och 3000 liter diesel. Vi har 2st Toyota Proace och 1st Mercedes
m kran.



NÖDLÄGE
Någon nödlägessituation har inte inträffat.



ANSVAR OCH MILJÖRUTINER.
Ansvar för företagets miljöarbete innehas VD Torbjörn Berg.
Miljösamordnare är Maria Berg Tel: 026/214400

Uppdatering av Miljödeklaration
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB och miljön.
Några större förändringar inom företaget har inte skett efter miljödeklarationen
skrevs.
Vi tycker fortfarande att med hänsyn till storleken på vårt företag och
verksamhetens omfattning att en miljöcertifiering ej kommer att ske i nuläget. För
att ge en aktuell bild av vårt företag så tar vi upp punkter som det har skett en
förändring på.


ENERGI
Fastigheten värms i dagsläget upp av pellets. Vi har satt in ett pelletsaggregat
i vår oljepanna. Eftersom detta har skett ganska nyligen så är
pelletsförbrukningen uppskattad efter inkörningsperiod till ca 20000kg. Om
man jämför med tidigare uppvärmning med olja i miljösynpunkt så anser vi att
detta är en klar förbättring.



ANSVAR OCH MILJÖRUTINER.
Ansvar för företagets miljöarbete innehas VD Torbjörn Berg.
Miljösamordnare är Maria Berg Tel: 026/214400

Datum 2006-02-06

2:a Uppdateringen av Miljödeklaration
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB och miljön.
Vi tycker fortfarande att med hänsyn till storleken på vårt företag och
verksamhetens omfattning att en miljöcertifiering ej kommer att ske. För att ge en
aktuell bild av vårt företag så tar vi upp punkter som det har skett en förändring
på.
Nya aktuella siffror på förbrukning och de ändringar som gjorts i den tidigare
uppdateringen har införts i den befintliga miljöredovisningen

ENERGI
Någon förändring av vår uppvärmning har ej skett. Vi har dock funderingar
på att sätta in solpaneler och en ny pelletspanna. Förändring sker tidigast
vinter 08.
TRANSPORTER
Vi har inköpt en ny Toyota Hilux. Det är en mindre bil än vad vi i nuläget har
och mer miljömedveten. Den uppfyller de hårda avgaskraven enligt
miljöklass 2005 och ska vara väldigt bränsleeffektiv.
ANSVAR OCH MILJÖRUTINER.
Ansvar för företagets miljöarbete innehas VD Torbjörn Berg.
Miljösamordnare är Maria Berg Tel: 026/214400
Datum 2008-08-19

3:e Uppdateringen av Miljödeklaration
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB och miljön.
Vi tycker fortfarande att med hänsyn till storleken på vårt företag och
verksamhetens omfattning att en miljöcertifiering ej kommer att ske.
Vi tycker dock att vi skulle kunna göra en kvalitetsredovisning som komplement
till vår miljödeklaration. Vi har planer på att genomföra det under 2011.
För att ge en aktuell bild av vårt företag så tar vi upp punkter som det har skett
en förändring på.
Nya aktuella siffror på förbrukning och de ändringar som gjorts i den tidigare
uppdateringen har införts i den befintliga miljöredovisiningen

ENERGI
Vi har satt in Solvärme som var vår målsättning vid förra uppdateringen.
En ny pelletspanna har också inköpts för att effektivisera uppvärmingen.
Vi har även lyckats med att sänka elförbrukningen med 1000kWh.
ANSVAR OCH MILJÖRUTINER.
Ansvar för företagets miljöarbete innehas VD Torbjörn Berg.
Miljösamordnare är Maria Berg Tel: 026/214400
Datum 2010-09-21

4:e Uppdateringen av Miljödeklaration
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB och miljön.
Vi tycker fortfarande att med hänsyn till storleken på vårt företag och
verksamhetens omfattning att en miljöcertifiering ej kommer att ske.
Kvalitetsredovisningen har ej blivit gjord som vi hade tänkt men har fortfarande
som mål att göras under 2013-2014.
För att ge en aktuell bild av vårt företag så tar vi upp punkter som det har skett
en förändring på. De är även ändrade i texten.
ALLMÄNT
Vi säljer även kaminer och utför skorstensrenoveringar.
AVFALL
Någon anmälan till länsstyrelsen av våra transporter till kommunens
avfallsanläggning behövs ej längre eftersom vi ej kommer upp över 10 ton avfall.
VATTEN OCH AVLOPP
Vattenförbrukningen uppgick år 2012 till 180m³.
ENERGI
Fastigheten värms i dagsläget upp av pellets och solvärme. Vi köpte in en ny
pelletspanna under 2009.
2012 var pelletsförbrukningen cirka 13000kg.
Elförbrukningen för belysning och maskinell utrustning uppgick år 2012 till cirka
27000 kWh.
Pelletsförbrukningen har gått ner men elförbrukningen gått upp. Kan bero på att
vi haft problem både med pelletspannan och solvärmen. Pelletspannan är nu

åtgärdad och solvärmen skall bli lagad på garantireparation.
Vi har nu installerat en Kamin som vi skall kunna elda i för att få ner
elförbrukningen, pelletsförbrukningen och för att visa kunderna.
TRANSPORTER
För de transporter vi ej gör själva anlitas Schenker (miljöcertifierade enligt ISO
14 001).
Sandvikens Sotarverktyg har två fordon. Under 2012 förbrukades cirka 1000 liter
bensin och 1700 liter diesel. Vi har bytt ut vår Toyota Hilux mot en nyare modell.

ANSVAR OCH MILJÖRUTINER.
Ansvar för företagets miljöarbete innehas VD Torbjörn Berg.
Miljösamordnare är Maria Berg Tel: 026/214400
Datum 2013-06-27

5:e Uppdateringen av Miljödeklaration
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB och miljön.
Vi tycker fortfarande att med hänsyn till storleken på vårt företag och
verksamhetens omfattning att en miljöcertifiering ej kommer att ske.
Kvalitetsredovisningen har ej blivit gjord som vi hade tänkt men har fortfarande
som mål att göras under 2016.
För att ge en aktuell bild av vårt företag så tar vi upp punkter som det har skett
en förändring på. De är även ändrade i texten.
LOKALISATION.
Vi har dock köpt en ny lokal som vi vill flytta verksamheten till. Den är belägen i
Storvik. Tyvärr så måste detaljplanen ändras och det är det vi väntar på nu.
AVFALL
Vi har skaffat en container som vi kan slänga brännbart i som töms
när den är full av Gästrike Återvinnare.
VATTEN OCH AVLOPP
Vattenförbrukningen uppgick till till ca 133 m³ 2020 i Sandviken. Eftersom
vattenmätaren i Storvik är ny så kan jag ej uppskatt den.
ENERGI
Fastigheten värms i dagsläget upp av pellets och solvärme. Vi köpte in en ny
pelletspanna under 2009. Vi har även en kamin i butiken.
2020 var pelletsförbrukningen cirka 9000kg.
Elförbrukningen för belysning och maskinell utrustning uppgick år 2015 till cirka
26000 kWh. Företagets verksamhet bedrivs i fastighetens botten- och källarplan
medan övervåningen utgörs av bostadsyta.
Pelletsförbrukningen har gått ner.
Vad det kan bero på är svårt att säga men lite kan det vara att vi eldar relativt
mycket i vår kamin i butiken. Solvärmen ska bli lagad men vi har inte fått det
åtgärdat än.

TRANSPORTER
Sandvikens Sotarverktyg har två fordon. Under 2015 förbrukades cirka 50 liter
bensin och 2000 liter diesel. Vi har bytt ut vår Toyota Hilux mot en Toyota
Proace.
ANSVAR OCH MILJÖRUTINER.
Ansvar för företagets miljöarbete innehas VD Torbjörn Berg.
Miljösamordnare är Maria Berg Tel: 026/214400
Datum 2016-01-12

6:e Uppdateringen av Miljödeklaration
Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB och miljön.
Vi tycker fortfarande att med hänsyn till storleken på vårt företag och
verksamhetens omfattning att en miljöcertifiering ej kommer att ske.
Kvalitetsredovisningen har ej blivit gjord som vi hade tänkt men har fortfarande
som mål att göras under 2021. Har även nu fått kontakt med Almi som jag
hoppas få ett samarbete med så att får hjälp med detta.
För att ge en aktuell bild av vårt företag så tar vi upp punkter som det har skett
en förändring på. De är även ändrade i texten.
LOKALISATION.
Vi har dock köpt en ny lokal som vi vill flytta verksamheten till. Den är belägen i
Storvik. Flytt beräknas till 21/22

VATTEN OCH AVLOPP
Vattenförbrukningen uppgick till till ca 133 m³ 2015.
ENERGI
Fastigheten värms i dagsläget upp av pellets och solvärme. Vi köpte in en ny
pelletspanna under 2009. Vi har även en kamin i butiken.
2015 var pelletsförbrukningen cirka 10500kg.
Elförbrukningen för belysning och maskinell utrustning uppgick år 2015 till cirka
23000 kWh. Företagets verksamhet bedrivs i fastighetens botten- och källarplan
medan övervåningen utgörs av bostadsyta.
Pelletsförbrukningen har gått ner och elförbrukningen gått ner.
Vad det kan bero på är svårt att säga men lite kan det vara att vi eldar relativt
mycket i vår kamin i butiken. Solvärmen ska bli lagad men vi har inte fått det
åtgärdat än.
TRANSPORTER
Sandvikens Sotarverktyg har tre fordon. Under 2020 förbrukades cirka 50
liter bensin och 3000 liter diesel. Vi har 2st Toyota Proace och 1st Mercedes m
kran.

ANSVAR OCH MILJÖRUTINER.
Ansvar för företagets miljöarbete innehas VD Torbjörn Berg.
Miljösamordnare är Maria Berg Tel: 026/214400
Datum 2021-09-12

