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MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY 

 

 LÅNGSIKTIGT ÄR HÅLLBART 

CA Fastigheter AB (CA) är ett långsiktigt och värderingsstyrt fastighetsbolag som präglas av korta beslutsvägar och 
nära samarbeten. Genom att arbeta långsiktigt med miljö och hållbarhet förbättrar vi ständigt vår miljöprestanda och 
bidrar till ett mer hållbart samhälle.  

Miljö- och hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i vår affärsstrategi, i den dagliga verksamheten och i de beslut vi fattar. 
Arbetet riktas och prioriteras med utgångspunkt i den verksamhet vi bedriver, vilka de berörda intressenterna är och 
var någonstans våra insatser ger störst effekt. Vi ska kontinuerligt utvärdera vår prestation med syfte att ständigt bli 
bättre.  

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY FÖR HELA VERKSAMHETEN 

Policyn omfattar alla medarbetare och alla delar av CA. 

 

ÖVERGRIPANDE ÅTAGANDE 

För oss handlar hållbar utveckling om att ta ett ekonomiskt-, socialt- 
och miljöansvar i alla delar av verksamheten. För att driva utvecklingen 
mot ett hållbart samhälle beaktar CA försiktighetsprincipen och som ett 
minimum uppfylla andra bindande krav enligt gällande lagar och 
förordningar. Det är var och ens ansvar som medarbetare att vara 
uppdaterad gällande den lagstiftning som berör. Vi stödjer och arbetar 
efter Global Compact´s tio principer om mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och antikorruption.   

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete ska präglas av långsiktighet. Vi ska vid 
beslut beakta och väga in vilka miljökonsekvenser beslutet kan få. Det är 
ett åtagande om att förebygga och minska vår miljöpåverkan och skydda 

miljön. CA:s medarbetare ska ha förutsättningar, såsom kunskap, att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet och på så 
sätt minska verksamhetens miljöpåverkan.  

Vi arbetar med ständiga förbättringar då det gäller våra betydande miljöaspekter som resursanvändning, transporter 
och val av leverantörer. Dessa är också en del av organisationens miljö- och hållbarhetsmål som följs upp regelbundet.  

CA: s miljö- och hållbarhetsmål är i linje med FN:s Globala mål - Agenda 2030 - för hållbar utveckling. På så sätt 
försöker vi bidra till den globala agendan och ett åtagande om att skydda miljön.  
 
 
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 
 
CA ska visa öppenhet och transparens i vårt miljö- och hållbarhetsarbete samt vara lyhörda för förändringar och 
reaktioner i omvärlden. Vårt miljö- och hållbarhetsarbete redovisas årligen i en hållbarhetsredovisning. 


