
Vårt 

miljöarbete 

Vi ska ... 

i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att 
vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och 
förebygger föroreningar inom vår verksamhet.  

 

Vi ska ... 

uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter 
och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang 
med samhällets miljömål. 

 

Vi ska ... 

öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljö-
frågor påverka våra kunder och leverantörer. 

 

Så att vi ... 

bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas 
som ett trovärdigt alternativ vad beträffar miljöarbete inom bank 
och försäkring. 

 

För LF Norrbotten innebär detta att ... 

vi satsar på skadeförebyggande verksamhet. 

LF Norrbottens miljöpolicy 

Har du frågor om LF Norrbottens miljöarbete 

Kontakta hållbarhetsansvarig Thomas Folkesson, telefon 0920-24 25 51.  



Varför arbetar vi med miljöfrågor 

LF Norrbotten bildades 1848 och våra åtaganden och relationer är lång-
siktiga. Vi är med och påverkar idag för vi vet framtidens miljö påverkas 
av de beslut som tas nu. Att arbeta med miljöfrågor är att arbeta lång-
siktigt. 

LF Norrbotten har ett stort förtroendekapital att förvalta. Våra kunder 
och samarbetspartners förväntar sig att vi ska vara goda samhällsmed-
borgare. Att vi arbetar för att minska vår egen miljöpåverkan och påverka 
vår omvärld ser vi därför som självklart. 

 

Miljöcertifierade enligt ISO 14001 

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning som bygger på 
principen om ett kontinuerligt förbättrat miljöarbete. LF Norrbotten blev 
certifierade enligt ISO 14001 hösten 2002. En del i miljöledningsarbetet är 
återkommande revisioner för att se att vi fortfarande uppfyller kraven i 
standarden och att vi ständigt minskar vår miljöpåverkan. 

 

Fokusområden 

De områden som vi identifierat som betydande ur miljösynpunkt är: 

 vattenskador 

 brandskador 

 motorskador 

 Tjänsteresor 

Skadeförebygg inom vatten-, brand- och motorskador är kanske där vi 
kan uppnå störst effekt i vårt miljöarbete. När vi förhindrar att en skada 
uppstår sparar vi stor miljöpåverkan bland annat avseende transporter, 
materialtillverkning och avfallshantering. 

Påverka entreprenörer 

En stor del av resurserna i vårt miljöarbete läggs på att minska miljöpå-
verkan från skaderegleringen i samarbete med våra entreprenörer. De 
entreprenörer som vi anlitar för vatten- och brandskador har bland 
annat åtagit sig att använda miljömärkta inomhusfärger och använda 
tekniker för att minska risken för framtida vattenskador. På motorsidan 
ställer vi bland annat krav på att verkstäderna ska använda så mycket 
begagnade delar som möjligt för att minska resursåtgången. Kraven på 
entreprenörerna följs upp genom besök ute i verkstäder och på bygg-
arbetsplatser. Det är viktigt att vi har en bra dialog med våra samar-
betspartners. 

 

Miljöarbetet i Länsförsäkringsgruppen 

Alla bolag inom Länsförsäkringar är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
Tillsammans kan gruppen påverka branscher att ta fram mer miljö-
vänliga material, miljöanpassade byggtekniker etc. Miljöarbetet inom 
Länsförsäkringsgruppen samordnas av LFAB. 


