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Organisation och verksamhet 
 

Waldmann Ljusteknik AB, tidigare Idécenter Ljusteknik AB, är ett säljbolag för 

Norden inom Waldmann koncernen. Vi lagerhåller och distribuerar 

belysningsprodukter från Waldmann koncernen till de övriga Nordiska länderna. 

Inom Sverige bedriver vi försäljning av Waldmanns belysningsprodukter i huvudsak 

till grossister och återförsäljare men även till slutkunder. 

 

Vårt kontor och lager (ca:1 250 m2) ligger i Högdalen i södra Stockholm. Ansvarig 

för miljöarbetet är VD. 

 

Waldmann Ljusteknik AB är diplomerade enligt Svensk Miljöbas och Stockholms stads 

miljödiplom sedan 2006. Vi revideras årligen av godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas 

miljödiplom och har förnya diplomet 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012. Under februari 

2013 genomfördes en tredjepartsrevision och nästa tredjepartsrevision planeras till våren 

2017. 

 

 

Miljöpåverkan och betydande aspekter 
 

Waldmann Ljusteknik AB har i en miljöutredning kartlagt vår miljöpåverkan och identifierat 

betydande aspekter för verksamheten. Aspekterna bedöms löpande och de utgör grund för vårt 

miljöarbete. För närvarande är våra betydande aspekter: Inköp av produkter, elanvändning, 

fordon och drivmedelanvändning för resor i tjänsten, transporter till och från verksamheten 

samt aktiviteter kopplade till lagkrav.  

 

Företagets miljöpåverkan kan anses som låg eftersom våra produkter är energieffektiva och 

byggda med en så låg miljöpåverkan som möjligt. Alla företagets produkter syftar till att ge 

användaren/människan en bra och effektiv arbetsmiljö genom att vara anpassade och 

utformade med människan i centrum. 

 

 



 

 

Miljöpolicy 
 

Eftersom företaget arbetar med produkter som är optimerade ur energisparsynpunkt är det 

för oss en självklarhet att tänka och agera på ett sätt som är miljövänligt. Den senaste 

revolutionerande utvecklingen LED har ytterligare befäst vår position som energisparare. 

 

Följande aspekter behandlas i företagets miljöpolicy, miljöprogram samt i miljörevisionerna. 

Gällande företagets försäljning av belysningsprodukter från koncernen. 

 

 Energihushållning, inkl. energisparande och val av energiform. 

 Råvaruhushållning, inkl. sparande, råvaruval och transporter samt 

vattenhushållning. 

 Avfallsminskning, återvinning och återanvändning. 

 Utvärdering, kontroll och minskning av buller samt luftföroreningar inom och 

utanför anläggningen. 

 Förebyggande och begränsning av miljöolyckor. 

 Beredskapsplan för eventuell miljöolycka. 

 Information och utbildning av personal om miljöförhållandena. 

 Information till omvärlden om miljöförhållanden. 

 Gällande lagar och förordningar skall efterlevas 

 Firma Waldmann/Tyskland arbetar med miljön enligt EK/ÖKA 1836/93. 

 Firma Waldmann/Tyskland är certifierade enligt ISO 14001  

 

 

Övergripande miljömål  
 

1. Miljöarbetet skall utövas inom alla områden 

Vi tar begreppet miljöskydd på allvar i alla affärsprocesser och organisatoriska enheter och är 

ständigt medvetna om våra miljöinriktade aktiviteter. Den gemensamma nämnaren i vårt 

miljöarbete, även i ledande processer, är den kontinuerliga förbättringen av våra åtgärder för 

miljöskydd. Samtidigt noga överväga de enskilda aspekterna och förväntningarna från våra 

kunder och som ägare. 

 

 

2. Respekt för lagar och föreskrifter 

Waldmann förbinder sig att följa alla gällande lagar och föreskrifter. Waldmann upprätthåller 

ett kontinuerligt samarbete med myndigheter, institutioner och andra berörda organ. Därmed 

säkerställs att aktuella tekniska kunskaper och gällande miljöföreskrifter anskaffas, görs 

tillgängliga för ansvariga personer och efterlevs. 

 

 

3. Genomförandet av våra miljömål 

Våra miljömål är bland annat att minska avfall och utsläpp samt spara resurser. Åtgärder 

vidtas dels för att minska avfallet, utsläpp, buller till ett minimum, och att spara energi, 

råvaror och andra naturresurser. 



 

 

 

 

4. Ansvar och utbildning av interna och externa medarbetare 

Miljöarbete är en viktig genomgripande punkt. Både ledningen och de anställda arbetar 

tillsammans ansvarsfullt med det dagliga genomförandet av åtgärder för miljöskydd. På 

Waldmann, är det viktigt att ansvar gäller för genomförandet av miljöledningssystemet. Som 

tydligt struktureras och kommuniceras. Utbildning och motivation till miljömedvetet beteende 

på jobbet är en annan central del av miljöledningssystemet. Det är inte enbart interna 

medarbetare som regelbundet utbildas i miljömässigt relevanta ämnen, utan även externt 

anställda som arbetar för vår räkning är skyldiga att följa vår miljöpolicy. 

 

 

5. Kommunikation till kunder 

Varje Waldmann kund har rätt att veta att han har köpt en miljövänlig produkt. Vi informerar 

därför klart och tydligt om de miljömässiga aspekterna av våra produkter med avseende på 

hantering, energiförbrukning, återvinning och bortskaffande. 

 

 

6. Miljöanpassade produkter och processer 

När nya produkter utvecklas och nya produktionsprocesser införs, är de noga kontrollerade för 

miljömässigt kritiska ämnen och metoder. Systemet granskas i sin helhet för att undvika att 

helt enkelt flytta miljöproblem till andra områden. Inte bara våra egna interna processer spela 

en roll här, utan det är ett kollektivt ansvar för våra leverantörer och entreprenörer också. Vi 

använder den kunskap och erfarenhet som finns för att utveckla lämpliga organisatoriska och 

tekniska åtgärder, däribland kravet på dokumentation. 

 

 

7. Beredskap och åtgärder för att avvärja fara 

Vi vill inte vänta tills det är för sent att agera, utan vill överväga möjliga risker och faror 

redan före en egentlig nödsituation uppstår. För att undvika missöden och deras eventuella 

negativa effekter på miljön utbildas berörda anställda i krisberedskap.  

 

 

8. Effektivitetsrevisioner 

Effekterna av våra miljömässigt viktiga anläggningar kontrolleras regelbundet. Ledningen har 

förbundit sig att upprätthålla miljöledningssystemet i sin nuvarande form. Detta så att 

negativa effekter på miljön undviks helt eller i så stor utsträckning som möjligt minimeras och 

att våra miljömål kan uppnås. 

 

Gerhard Waldmann 

VD / Ägare 

Villingen-Schwenningen, November 10, 2010 

 

 

 



 

 

Miljömål 2015-2016 
 

Utifrån Waldmann Groups övergripande mål ovan har följande detaljerade miljömål tagits 

fram för Waldmann Ljusteknik AB.  

 

Positiva miljöaspekter  

 Öka andelen LED armatur som köps av våra kunder till 80%  

 Förbättra kunskapen om energieffektiv belysning hos kunder och återförsäljare 

 Våra kunder skall få information om miljöaspekterna gällande belysningsarmaturer 

 

Utbildning och information 

 Våra leverantörer och kunder ska informeras om vårt miljöarbete 

 
Inköp och leverantörer  

 Våra inköp ska utvärderas ur miljöhänseende. 

 
Transporter 

 Ta fram en skriftlig reserutin 

 

 
Energi 

 Vår energianvändning ska effektiviseras genom att vi installerar mer energieffektiv 

armatur. 

 

Resursanvändning och avfall 

 Vi ska minska mängden trycksaker 

 

 

 



 

 

Genomförda miljöförbättringar 
Waldmann Ljusteknik AB började arbeta strukturerat med miljöfrågor 2004 och har sedan 

dess uppnått följande: 

 

Våra dokument inom miljöområdet 
Vi har genomfört en miljöutredning där våra betydande miljöaspekter identifierats. Vi har 

utifrån våra aspekter formulerat policy, mål och handlingsprogram och miljöarbetet redovisas 

i vår miljöberättelse. För att säkerställa att gällande lagstiftning följs har vi upprättat en 

lagkravförteckning. Vi loggar genomförda och kommande utbildningar i en utbildningsplan. 

Vår miljödokumentation uppdateras årligen och revideras i samband med att vårt miljödiplom 

förnyas.  

 

Rutiner 
Avfall:  Allt avfall från kontor och lager sorteras (papper, kartong, mjuk plast, 

metall). Allt farligt avfall såsom elektronik och ljuskällor sorteras och 

hämtas. Ökat antalet fraktioner av sorterat avfall. Utökat utrymme för 

sortering av avfall. Avtal med Liselott Lööf.   

Information: Miljö är en stående punkt på våra verksamhetsmöten 

Inköp:  Skriftliga rutiner har införts vad gäller val av miljövänliga alternativ. 

Utbildning: Alla nya medarbetare utbildas i grundläggande miljökunskap 

Miljöarbete: Genomgång av miljöarbetet och miljöledning görs varannan månad. 

Försäljning: Antalet sålda LED mäts 

Resor: Alla transporter och resor till, från och inom företaget utvärderas ur 

miljöhänseende. Vi samordnar och effektiviserar alla transporter och 

resor. Personalens tjänstebilar skall vara miljöklassade. 

 

Miljöarbetet 
Positiva miljöaspekter 

Verksamheten bidrar till en minskning av miljöpåverkan genom en effektivare elanvändning 

för belysning i kundernas arbetsplatser och lokaler. Vi påverkar kunden aktivt att göra ett mer 

miljöanpassat val av produkt. Waldmanns belysningsprodukter är  anpassade till EU direktiv 

samt RoHS-direktivet och innehåller inte miljöfarliga ämnen. 

 
Utbildning och information 

Våra medarbetare har deltagit i utbildningar i grundläggande miljökunskap, dessutom finns 

det en fortlöpande utbildningsplan. Stående miljöpunkt på verksamhetsmöten. 

 
Inköp och leverantörer 

Vår största leverantör är Waldmann i Tyskland och de är ISO 14001 certifierade.  

 
Transporter  

Antalet leveranser från Tyskland och Schweiz har minskats genom att vi övergått till 

leveranser bland annat från Schweiz varannan vecka. Optimerat antalet veckoleveranser 

istället för dagliga leveranser till större kunder. Vi samordnar och planerar varutransporter till 

kund. 

 
Energi 

Belysningen i vissa delar av lagret styrs med rörelsedetektorer. Lagerytan har minskats och 

temperaturen har sänkts. Vi har installerat energisnål belysning på kontoret. Gjort en prov 



 

 

installation på lagret med Led belysning för att framledes avveckla lysrörsbelysningen. Energi 

och värmeanvändning följs upp. 
 

Resursanvändning och avfall 

Företaget är anslutet till Elkretsen och FTI (tidigare REPA). Avfall källsorteras (rutin). Vi har 

slutat trycka kataloger. I de kataloger vi förekommer (typ Eniro) har vi avsagt oss 

pappersformat. Vi återanvänder emballage och har samverkan med fastighetsägare och 

branschorganisationer avseende återvinning. Vi har delvis snålspolande toaletter. Vi ökar 

ständigt antalet e-post fakturor till kunder och inkommande. 

 

 

 
Aktivitet 
 

2012 2013 2014 

Omsättning (tkr) 26014 23431 21311 

Antal anställda 6 7 7 

Utbildning miljö (timmar) 20 0  

Fjärrvärme (kronor) 139800 149400 134964 

Driftel – lager (kWh) 16046  14770 13085 

Driftel – kontor (kWh) 17568  17635 15906 

Drivmedelanvändning – diesel (liter) 4151 6839 7947 

Drivmedelanvändning – bensin (liter) 917 1009 14 

Transportkostnader (t.kr.) 662 569 565 

Resor med flyg (timmar)   42 

Andel försäljning LED 42,1% 55,8% 61,0% 

Andel leverantörer med aktivt miljöarbete 

(%) 60 75 75 

 

 

Organisationsnummer: 556113-3447 

Postadress:  124 50  BANDHAGEN 

Besöksadress: Skebokvarnsvägen 370 

Tfn:  08-99 03 50 
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E-post: info-se@waldmann.com 

Hemsida: www.waldmann.com 

Miljöansvarig: Roger Berggren 

E-post:  r.berggren@waldmann.com 
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Stockholm den 11:e maj 2015 

 

 

Roger Berggren 



 

 

VD  

Waldmann Ljusteknik AB 


