Utsläppspolicy för Securitas Group
Våra mål
•

I all vår verksamhet strävar vi efter att minska den negativa klimatpåverkan,
särskilt inom områdena energi och transporter.

•

I all vår verksamhet undviker vi att använda miljöfarliga ämnen och strävar efter
att ersätta dessa med mer miljövänliga ämnen även om detta innebär högre
kostnader för företaget.

•

I all vår verksamhet bidrar vi till återvinning och ser till att avfall hanteras på ett
sätt som är säkert och miljövänligt.
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Ett grundkrav är att vi följer gällande lagar och internationella överenskommelser. Vi
respekterar och följer miljölagstiftning, avtal och säkerhetsföreskrifter eller andra
regelverk som verksamheten omfattas av.
Vi uppfyller eller överträffar de krav som anges i nationella och internationella lagar och
avtal beträffande minskade utsläpp i luften, på land och i vatten.

Företagsbilar
En företagsbil är en bil, för maximalt fem personer, som Securitas betalar och som
används för något av följande ändamål:
- Som arbetsverktyg av Securitas personal, dvs. för att utföra uppdrag i tjänsten
- Som tjänstebil/förmånsbil av chef eller specialist på Securitas, betald antingen av
Securitas eller av den anställde i någon form
En minibuss är en bil, för sex eller sju personer, som Securitas betalar och som
används för något av följande ändamål:
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- Som arbetsverktyg av Securitas personal, dvs. för att utföra uppdrag i tjänsten
- Som tjänstebil/förmånsbil av chef eller specialist på Securitas, betald antingen av
Securitas eller av den anställde i någon form

Lastbilar, bussar och specialfordon som värdetransportbilar definieras inte som
företagsbilar eller minibussar.
Privata bilar eller minibussar som den anställde använder i tjänsten mot ersättning från
Securitas definieras inte som företagsbilar.
Vårt mål är att minska utsläppen från Securitas företagsbilar och att alla nyinköpta eller
nyleasade bilar (operationellt eller finansiellt) varje år ska ha lägre genomsnittliga
koldioxidutsläpp per km än alla nyinköpta eller nyleasade företagsbilar året före.
Det åligger varje landschef att ta fram en policy för företagsbilar som innebär att bilar och
minibussar med lägsta möjliga koldioxidutsläpp per km prioriteras.

Securitas kommer i november varje år att ge alla landschefer i uppdrag att rapportera det
totala innehavet av företagsbilar (per den 31 oktober) och det genomsnittliga
koldioxidutsläppet per km för dessa fordon. Resultatet kommer att följas, publiceras och
ligga till grund för jämförelser inom koncernen Securitas.

Från och med 1 december 2011 får inga företagsbilar köpas in eller leasas som har
koldioxidutsläpp som överstiger 160 g per kilometer.
Från och med 1 december 2011 får inga minibussar köpas in eller leasas som har
koldioxidutsläpp som överstiger 215 g per kilometer.
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