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VERKSAMHETSSTRATEGI OCH KMA-POLICY 

 
Vår verksamhetsidé 
 
Med modern teknik och välutbildad ansvarskännande personal ska PP Såg & Borr erbjuda totallösningar inom håltagning, 
rivning och återvinning. Vi skall utföra våra tjänster på ett miljöriktigt och arbetsmiljöriktigt sätt. Våra kunder återfinns främst 
bland byggnadsentreprenörer, industrier och fastighetsägare.  
 
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA) är grunden till vår verksamhet och denna policy syftar till att säkerställa att vi alltid 
levererar produkter eller tjänster som uppfyller krav från kunder och myndigheter. Verksamheten kvalitetssäkras därefter i 
genom systematisk arbetsplanering, egenkontroll och utförandedokumentering och skall genom uppföljning ge 
erfarenhetsåterföring. Genom måluppföljning följer vi effekten av vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. 

Våra kärnvärden 
 

• Kvalitet är PP Såg & Borrs starkaste konkurrenskraft. Vi är certifierade enligt produktcertifieringssystemet BF9K, 
vilket innebär att vi har ett väl fungerande system för verksamhetsstyrning med effektiva rutiner. 

• Som totalentreprenör med över 30 års erfarenhet av branschen har vi stor kunskap om olika lösningar för olika 
behov. Ju tuffare desto bättre.  

• Vi utför alla våra tjänster med stort miljömässigt ansvarstagande. Tack vare vår BF9K-certifiering står PP Såg & Borr 
för hållbarhet i alla led, allt ifrån miljöarbete till arbetsmiljö för våra medarbetare.  

 
Kvalitetspolicy 
 
PP Såg och borr ska utföra rätt arbete, på rätt sätt och i rätt tid. Med det menas att arbetet alltid utförs enligt beställarens 
önskemål och myndigheters krav, enligt regelverk för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt att arbetet utförs enligt den fastställda 
tidsplanen. 
 
Miljöpolicy 
 

• Vi ska verka för selektiv rivning, återvinning av rivningsmaterial samt källsortering av sopor och avfall. 
• Vi ska minska uttag ur naturtäkter genom att använda metoder för krossning av mineraliska rivningsmaterial, för att 

bygga av vägar och planer. 
• Vi ska arbeta på ett sätt som leder till minskade transporter. 

• Vi ska ständigt utbilda personalen i miljömässiga arbeten. 

• Vi ska använda miljöanpassade metoder, material och utrustning för att uppmuntra det naturliga kretsloppet. 

• Vi ska följa miljölagar och föreskrifter som berör vår verksamhet. 

• Vi ska arbeta aktivt för att uppnå våra fastställda miljömål. 
 

Arbetsmiljöpolicy: 

• Hos PP Såg & Borr ska hela arbetsprocessen - från planering till genomförande - ske med miljön och personalens 
säkerhet i fokus. 

• Vi ska med utbildning, ökad kompetens och aktivt arbetsmiljöarbete förebygga och minimera skador på vår personal.  

• Vi ska använda och utveckla metoder och maskiner för att nå våra mål. 


