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Hållbarhetspolicy 
Inledning 
Härjeåns består av bolagen Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Nät AB, Härjeåns Energi AB, Fyrfasen Energi AB  
och Härjedalens Miljöbränsle AB. Hållbarhetsfrågan koordineras centralt i moderbolaget Härjeåns Kraft AB 
och affärsområdena stöttas utifrån respektive verksamhets behov. 
 
Härjeåns Kraft AB och dess dotterbolag (nedan nämnda Härjeåns) verkar som energipartner för att ge våra 
kunder en enklare vardag och en hållbar framtid. För att växa långsiktigt agerar vi ansvarsfullt, det är en 
förutsättning för vår framgång, och utifrån nedan tre perspektiv verkar vi för att minska Härjeåns miljö-  
och klimatpåverkan.  
 

• Ekologisk hållbarhet; omtanke och långsiktighet kring naturresurser. 
• Social hållbarhet; värna om säkerhet, kunskap och hälsa. 
• Ekonomisk hållbarhet; resurseffektivitet och miljöteknik.  

 

Syfte 
Härjeåns har integrerat tidigare miljöpolicy och kvalitetspolicy i detta dokument för transparens och tydlighet 
kring vad vi som företag, affärspartner, arbetsgivare står i hållbarhetsfrågan och hur vi arbetar med ökad 
kvalitet och minskad miljöpåverkan. 
 

Övergripande riktlinjer 
Härjeåns ska: 
 

• säkerställa kundernas behov av energi, värme och kommunikation. 
• i nära samspel med våra intressenter erbjuda energilösningar som utvecklar regionen och tillgodoser 

nuvarande och framtida generationers utveckling. 
• bedriva utveckling av produkter och tjänster genom kundönskemål och ständiga förbättringar. 
• använda energieffektiv teknik och i första hand leverera energi från förnybara källor. 
• tillgodose samhällets och ägarens krav på verksamheten genom att genomföra affärer med god 

etik och verka för hållbara affärer både ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
• genom vår uppförandekod för leverantörer och koncernens inköpsprocess ställa hållbarhetskrav 

vid upphandling. 
• med hänsyn till livstidskostnaden ( LCC ) göra inköp av varor och tjänster.  
• genom löpande riskbedömning skapa förutsättningar att förebygga och reducera risker. 
• genom individuella utvecklingsplaner lyfta och tillvarata värdet av medarbetarnas delaktighet, 

kompetens, olikheter och engagemang som viktiga drivkrafter för ständig förbättring av verksamheten. 
• säkerställa att samtliga anställda känner till och strävar mot uppsatta kvalitetsmål. 
• genom Friskvårdsrådet erbjuda medarbetarna en hälsofrämjande och icke diskriminerande arbetsmiljö 
• rapportera till ägare, myndigheter och branschorganisationer inom utsatta tider.  
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Målsättning 
Målet är att ha nöjda kunder, rätt kvalitet, god ekonomi, bra miljö och utveckling. Vi skall verka för att 
företagets produkter och tjänster produceras, distribueras och används på ett sätt som präglas av helhetssyn  
och som leder mot hållbar utveckling och kretsloppstänkande, under förutsättning att åtgärderna också är 
ekonomiskt försvarbara. 
 
Följande riktlinjer gäller: 

• Vi ska …  
o som ledande energiföretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och 

miljövänliga energilösningar och bredband. 
o gentemot våra kunder ha en hög servicenivå vad gäller tillgänglighet och snabba  

besked och därvid alltid bemöta kunderna på ett trevligt och korrekt sätt. 
o aktivt informera om och marknadsföra våra mest miljövänliga tjänster och produkter. 
o leverera energi med en sådan tillgänglighet att vi kan tillgodose kundernas behov av  

trygghet och komfort. 
o tillgodose kundernas krav och önskemål genom att våra produkter och tjänster uppfyller 

avtalade villkor. 
o förstå och uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk  

som kan hänföras till miljön. 
o inom ramen för ett gemensamt ledningssystem (certifierat enligt ISO 9001) bedriva 

kvalitetsarbete för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  
o aktivt förebygga föroreningar. 
o alltid försöka välja det mest klimatsmarta alternativet vid transport. 
o välja material och metoder som är skonsamma mot miljön. 
o använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt. 
o återvinna vårt kontors- och förbrukningsmaterial så långt det är möjligt. 
o minimera användandet av engångsartiklar. 
o ta tillvara på och utveckla våra medarbetares intresse för miljöfrågor och säkerställa  

att miljöaspekten finns med i den dagliga verksamheten. 
o tillämpa fastställda rutiner för planering, genomförande och uppföljning av projekt  

för drift och underhåll samt investeringar. 
• Vi förespråkar resfria möten. 
• Miljöhänsyn ska genomsyra samtliga beslut och det är varje enskild medarbetares ansvar att följa 

våra rutiner och riktlinjer. 
 

Ansvar 
Vår målsättning är att minimera Härjeåns miljö- och klimatpåverkan genom ständiga förbättringar samt  
att systematiskt undersöka hur vår verksamhet påverkar miljön ger oss möjlighet att vidta åtgärder där vårt  
arbete brister. Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner organisationen har satt upp för sitt 
miljöarbete. Cheferna ansvarar för att Härjeåns hållbarhetspolicy kommuniceras ut inom den egna gruppen  
och att reglerna efterlevs. 
 
 
Policyn fastställdes av Härjeåns Krafts styrelse [DATUM]. 
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