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MILJÖ

´ ATA gruppen ska arbeta för att uppnå de miljökvalitetsmål och 
generationsmålet som riksdagen beslutat om. 

´ ATA gruppens industrier ska producera de varor som våra kunder 
efterfrågar. Detta skall göras med hänsyn till vad som är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt, så att vi påverkar vår miljö på minsta möjliga sätt.

´ Ett aktivt förebyggande miljöarbete är en väsentlig del av verksamheten. 
Konkreta mål, dokumenterade rutiner, system för uppföljning och 
utvärdering, förebyggande av föroreningar samt förbättringar skall ingå 
som element för styrning av vår verksamhet.



MILJÖ

´ ATA gruppen har en egen avverkningsorganisation och är verksamma i 
skogsbruket. Avverkningsorganisationen ska följa de lagar och föreskrifter 
som berör detta för att bidra till hållbart brukande av skogsmark. 

´ Avverkningsorganisationen är certifierat för olika organisationer inom 
skyddande av skog, vilket innebär att vi åtar oss en högre nivå än lagen 
kräver för hänsyn och skogsskötsel.

´ De entreprenörer som anlitas för skogliga åtgärder ska i sin tur också vara 
certifierade samt ha tillräcklig kompetens och modern maskinpark för att 
minska påverkan av miljön och utsläpp av växthusgaser.



MILJÖ

´ De kontroller och revisioner som gjorts på skogsbruksverksamheten visar att 
såväl anställda inom ATA gruppen som anlitade entreprenörer gör ett bra 
resultat med god hänsyn till vatten, natur- och kulturmiljö, bevarande av 
höga naturvärden och åtgärder för att höja den biologiska mångfalden.

´ Verksamheten innebär många tunga transporter och ATA gruppen följer 
skogsindustriernas hållbarhetspolicy för transporter och de 
hållbarhetskriterier för vägtransporter som är en del av policyn. Möjliga 
returtransporter ska alltid finnas med vid planering av transporterna. 
Samtliga nyinköpta fordon inom ATA gruppen ska ha miljömotorer.

´ Chaufförer ska vara utbildade för att möjliggöra säkra transporter och 
minskade utsläpp av växthusgaser. De krav som finns på det egna åkeriet 
gäller även fristående åkerier som anlitas av ATA gruppen.  



MILJÖ

´ En effektiv energianvändning är viktigt för våra verksamheter. Största delen 
av energiförbrukningen är biobränslebaserad. ATA gruppen arbetar 
ständigt för högsta energieffektivitet och för att, där så är möjligt främja 
övergång till förnybara energikällor.

´ Massabruket använder relativt mycket vatten i produktionen och arbetar 
kontinuerligt med att minska vattenförbrukningen. Vattnet kräver 
uppvärmning och rening, en minskning av vatten ger minskad 
energiförbrukning och kostnader.

´ Alla massa och pappersbruk måste innehålla BAT direktiven (Best available 
techniques) för att producera papper och massa. Vattenförbrukningen för 
BCTMP avsalu massa ska enligt BAT vara mellan 9-16 m³/ton massa. För 2018 
var massabrukets vattenförbrukning 7,5 m³/ton massa.



PERSONAL

´ Inom ATA gruppen finns en mängd olika yrkesgrupper och en av nycklarna 
till framgång är kompetensen hos medarbetarna. För att höja och 
säkerställa kompetensen hos våra anställda hålls ständig en dialog med de 
olika produktionsplatser och yrkesgrupper som finns inom ATA gruppen.

´ ATA gruppen strävar alltid efter att anställda, entreprenörer och 
leverantörer har bra arbetsvillkor för att få mindre sjukskrivningar och 
arbetstagare som trivs på sin arbetsplats. 



PERSONAL

´ ATA gruppen följer arbetsmiljölagen och har ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa, psykosocial ohälsa eller 
olycksfall för arbetstagare. Skyddsombud finns lokalt på respektive 
arbetsplats eller centralt via fackförening. Skyddsombudet får de 
utbildningar som krävs och har de rättigheter som anges i AML. 

´ ATA gruppen ska underrätta skyddsombudet eller fackliga företrädare om 
förändringar av betydelse för arbetet eller arbetsmiljöförhållandena.



SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
´ ATA gruppen strävar efter att ha en så jämställd arbetsplats som möjligt. På 

ATA gruppens arbetsplatser är mobbing och trakasserier förbjudet.

´ ATA gruppen ska respektera mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna.

´ ATA gruppen följer ILO:s konventioner och fackföreningars rättigheter samt 
anställdas rättigheter att bilda, gå med i, eller avstå fackliga 
organisationer. Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.



MOTVERKANDE AV KORRUPTION

´ ATA gruppen ska göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar och 
förordningar och med hög affärsetik. Integritet, ärlighet, rättframhet och 
hederlighet är av största vikt i alla företagets affärs- och samhällsrelationer.

´ ATA gruppen förväntar sig att alla anställda är ärliga i sina kontakter med 
företagets kunder, leverantörer och konkurrenter, och utför sina 
arbetsuppgifter på ett sätt som upprätthåller företagets goda namn och 
rykte.


