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Hållbarhets- & miljöpolicy 
IVL:s syfte är att arbeta med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt i samverkan med näringslivet, akademi och övriga 

samhället. Vår vision är ett hållbart samhälle. 

IVL skall: 

• bidra till en hållbar samhällsutveckling 

• erbjuda relevant, saklig och oberoende kunskap 

• minimera vår egen miljöpåverkan 

• följa vår uppförandekod och gällande lagar och förordningar 

All verksamhet, både i projekt mot kund och internt, skall genomföras med fokus på 

hållbarhet där våra beslut grundas på helhetssyn och livscykeltänkande. Det 

utvecklingsarbete och de uppdrag vi utför bidrar till uppfyllandet av de svenska 

miljömålen, Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling. 

Vi arbetar löpande med att utveckla vår kompetens för att säkerställa att de råd och 

resultat vi levererar till våra kunder bidrar till att uppfylla aktuella och framtida behov 

för en hållbar utveckling. 

För vår egen miljöpåverkan minskar vi våra utsläpp från resor, transporter och 

energiförbrukning. Vi effektiviserar vårt resursutnyttjande. Vi använder klimatsmarta 

alternativ och IT-lösningar som ger förutsättningar för minskad miljöpåverkan. Vi 

arbetar med en hållbar kemikalieanvändning. Vid inköp och samarbeten tar vi hänsyn 

till leverantörers och samarbetspartners hållbarhetprestanda, affärsetik och att de 

uppfyller gällande lagar. 

IVL är en jämställd arbetsplats där mångfald och kulturell bakgrund bidrar till en 

attraktiv arbetsplats. Vi arbetar systematiskt med att planera, leda och följa upp vår 

verksamhet och utvecklar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att främja en 

god hälsa och arbetsmiljö. 

Vi arbetar med ständiga förbättringar i vårt hållbarhetsarbete och kontinuerlig 

uppföljning och kommunikation till våra intressenter. Hållbarhetsarbetet bedrivs inom 

ramen för ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 

14001. 
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Denna policy ska kommuniceras och regelbundet revideras. 

Reviderad 2021-05-17 

Marie Fossum Strannegård 
Verkställande Direktör 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm 
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