
MILJÖPOLICY



Miljöpolicy Gina Tricot

Vår miljöpolicy tillsammans med våra miljömål är ett viktigt verktyg i arbetet med att ta 
hänsyn till miljö och att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten.

Kunskap
Vi skall informera, utbilda och motivera alla anställda så att de kan utföra sitt arbete på ett 
miljömässigt ansvarsfullt sätt. Ansvar för miljön skall vara en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Miljölagstiftning och myndighetskrav skall utgöra en miniminivå för miljö-
arbete och vi har som mål att överträffa kraven.

Sortiment
Vi skall utnyttja möjligheten att byta ut material och/eller produkter mot mindre skadliga. 
Samt öka andelen av sortimentet som är tillverkat av mer hållbara material. Våra leverantörer 
skall följa lagar och förordningar i de länder där de verkar. Kemikalierestriktionslistan skall 
kontinuerligt uppdateras för att vi i samverkan med våra leverantörer skall kunna säkerställa 
att vi följer REACH och branschens standard.

Butik och kontor
Vi skall prioritera miljöfrågor vid nyetablering av butiker och driva miljöförbättrande åtgärder i 
befintliga lokaler. Vi skall använda energi på ett ansvarsfullt och sparsamt sätt och avtala om 
el från förnyelsebara energikällor i både butiker och kontor. Vi skall arbeta för att minimera 
avfall och återvinna det vi kan.

Transport
När vi transporterar våra varor ska vi göra det med miljön i åtanke och kontinuerligt arbeta 
med att minska vår miljöpåverkan. Att minska antalet transporter och därmed koldioxidut-
släpp till exempel genom att utnyttja lastbilarnas lastutrymmen optimalt är för oss en viktig 
fråga. Ett långsiktigt mål är att också använda renare transporter och färre flygtransporter. 

Resor
Vi ska i vår resepolicy reglera tjänsteresor utifrån ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och 
säkert resande. Vi ska resa enbart vid behov och alltid med miljön i åtanke. 

Information
Informationen om Gina Tricots miljöpåverkan och miljöarbete är viktig och skall vara tillgänglig 
för alla. Vi skall ha en god kontakt med våra kunder och övriga intressenter för att kunna ta 
vara på deras synpunkter i arbetet att utveckla vår verksamhet.



För att leva upp till vår miljöpolicy skall vi

Ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbättrande
åtgärder ger vinst på lång sikt.

Ta vara på kunskap om miljöfrågor samt främja och uppmuntra våra medarbetare
genom att engagera och informera.

Främja och uppmuntra miljömedvetenhet hos våra leverantörer och kunder, samt
göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Aktivt samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer för att 
tillsammans arbeta för en mer hållbar textilproduktion. Vår möjlighet att påverka stärks 
genom samarbete.

Tydligt märka varor tillverkade i alternativa material för att underlätta för kunden att
göra ett aktivt grönt val/miljöval.

Basera våra miljömål utifrån miljöpåverkan, följa upp, utvärdera samt revidera
miljöpolicyn kontinuerligt.

Prioritera återanvändning och återvinning.

Prioritera miljöarbete och avsätta resurser.

Sprida goda idéer och erfarenheter.


