
Klimat & miljö
Så försöker vi minimera vår klimatpåverkan

Det är insidan som räknas.

Assemblin vill vara en ansvarsfull och 
värdeadderande samhällsaktör. Ur 
ett miljöperspektiv innebär det att vi 
eftersträvar att minimera effekterna av 
vår egen miljöpåverkan, samtidigt som 
vi bidrar till en bättre miljö genom att 
erbjuda våra kunder klimatsmarta och 
hållbara lösningar. 



Assemblins miljöarbete fokuseras på de 
områden som har stört påverkan på miljön: 
resursanvändning och avfallshantering, pro
duktkontroll samt klimat och energi.

Effektiv resursanvändning och avfalls
hantering
I en cirkulär ekonomi är det viktigt att 
optimera inköpt material och även arbeta 
aktivt med avfallshantering – inte minst i 
de leveranser där vi hanterar farligt avfall. 
Vi är noga med att följa gällande lagstift-
ning och de riktlinjer som ofta finns på 
byggarbetsplatserna och i våra service-
uppdrag. På merparten av våra lokalkontor 
finns fraktioner för avfallssortering. 

Produktkontroll och kemikaliehantering
I våra installationer används ventilations-
utrustning, värme- och vattenledningar, 
elkablar och annan utrustning. I den svens-

ka verksamheten finns egen tillverkning 
av ventilationskanaler vilket innebär full 
produktkontroll. Övrigt produktionsmateri-
al köps in lokalt, men inköpen styrs via ett 
kontrollerat produktsortiment. Vi har goda 
kunskaper om de produktkrav som ställs 
i olika system som exempelvis BASTA, 
Byggvarubedömningen och Sunda Hus. 
All kemikaliehantering sker med stöd av 
kemikaliehanteringssystem.  

Klimat och energi
Klimatfrågan är en av våra mest akuta 
globala utmaningar. Som ett tjänstepro-
ducerande bolag har Assemblin en relativt 
liten klimatpåverkan. De direkta koldioxid-
utsläpp som vi själva kan kontrollera är i 
huvudsak utsläpp från egna transporter, 
uppvärmning av egna kontor samt utsläpp 
från affärsresor. 

Som ett tjänsteproducerande installationsbolag med verksamhet i Norden är vår miljö
påverkan relativt liten, men vi arbetar ändå aktivt för att minimera effekterna av vår miljö
påverkan.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, energi och vatten. System 
du ofta inte ser, men som får byggnader att fungera och människor att trivas. Installerade av skick-
liga medarbetare med hjärtat på rätt ställe. Läs mer på assemblin.se

Med omsorg om miljön

Som en ansvarstagande aktör vill Assem-
blin aktivt delta i den pågående klimat-
omställningen och siktar på att ha en 
klimatneutral verksamhet senast år 2040 
(i linje med den internationella klimat-
överenskommelsen). För att lyckas 
arbe tar Assemblin sedan 2020 efter en 
koncerngemensam klimatstrategi och 
klimatagenda med tydliga delmål för olika 
utsläppskällor. Enligt vår klimatagenda 
har vi ett etappmål som innebär att de 
direkta koldioxidutsläppen ska ha minskat 
med minst 50 procent år 2030 (med 2019 
som bas). Mer om vår klimatstrategi och 
klimat agenda finns att läsa på vår hemsida. 
Se https://www.assemblin.com/sv/om-oss/
hallbarhet/klimatagenda

Hållbara och smarta installationer

I nära samverkan med våra uppdrags
givare vill Assemblin skapa värde
adderande och långsiktigt hållbara 
installationslösningar. Vi bevakar 
därför löpande marknadsutveck
lingen och håller oss uppdaterade 
om nya material, metoder och den 
senaste tekniken. Vi försöker aktivt 
föreslå miljösmarta och energieffek
tiva projekt och servicelösningar. 
Vi har goda kunskaper om vad som 
krävs av installationerna för att kunna 
matcha kraven som ställs i olika 
miljöcertifieringar för byggnader som 
Leed, Breeam, Svanen, Miljöbyggnad 
och EU Green Building. Vi har också 
marknadsledande kompetens när det 
gäller till exempel energieffektivise
ring och fjärrvärme.


