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MILJÖPOLICY – Gasnätet Stockholm & Stockholm Gas* 
 

Stockholm Gas ABs verksamhet består av inköp och försäljning av biogas och naturgas i 
Stockholmsområdet. Gasnätet Stockholm AB äger gasnäten i Stockholm och ansvarar  
för drift, underhåll, förgasning samt distribution av gasen.  

Vi vill  bidra till minskad negativ klimatpåverkan, ökad resurseffektivitet och en 
hållbar framtid genom en successiv övergång till ökad andel förnybar gas i vår 
försäljning och distribution  till våra kunder. På så sätt vill vi bidra till att stärka vår 
konkurrenskraft och styra samhället mot en mer ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling. 

Det innebär följande: 
• Vi ska genom ständiga förbättringar, med alla medarbetares delaktighet och 

kompetens minska våra verksamheters påverkan på jordens ekosystem och bidra 
till ett effektivt resursutnyttjande . Genom detta åtagande vill vi ständigt öka vår 
miljöprestanda.  
 

• Vi ska sträva efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster med låg 
påverkan på klimat och miljö. 
 

• Vi ska engagera våra kunder och uppmuntra till att använda förnybar gas för en 
hållbar livsstil med ökad medvetenhet för kretsloppstänk  och minskad 
miljöpåverkan. 
 

• Vi ska underlätta och ge goda förutsättningar, genom att bygga och optimera  
våra system, för att främja och öka biogasandelen i gasen som distribueras och 
säljs till kunder. 
 

• Vår ambition är att ställa lika höga miljökrav på våra leverantörer, entreprenörer 
och affärspartner som vi ställer  på oss själva.  
 

• Vi ska ta hänsyn till miljön vid inköp och transport av naturgas . Vidare ska vi 
sträva efter att, där det är möjligt köpa in biogas som är hållbar och spårbar enligt 
Hållbarhetskriterierna. 
 

• Vi ska bidra till en ökad energieffektivisering , låg bullernivå och förebygga 
föroreningar i vårt gassytem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Policys gällande arbetsmiljö och miljö beslutas övergripande för gaskoncernen och omfattar därmed både 
Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB. 

 

 
 
 
 
 
 

• Vi tar hand om avfall från våra arbeten på ett ansvarsfullt sätt, ska undvika 
användning av farliga kemiska ämnen samt strävar efter att så långt som möjligt 
använda miljöanpassade kemiska produkter. 
 

• Vi ska genomföra våra  transporter och tjänsteresor på ett klimateffektivt sätt. 
 

• Vi ska  leva upp till eller överträffa samtliga bindande  krav för våra verksamheter. 
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