
 

BASTA 
BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller 

överenskomna egenskapskriterier avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper. 

Alla våra betongvaror  som vi tillverkar innehåller samma ämnen som våra  

registrerade produkter och det finns inga andra ämnen i betongen. 

 

BASTA registrerade produkter 

DC Bantrummor, rör och brunnar, ringar (kabelbrunnar) 

kontaktledningsfundament, plattformskant, stagankare, 

stödmurselement, sugtransformatorfundament. 

 

Byggvarudeklaration 
De flesta av våra VA- produkter används för att förbättra miljön.  

Viktigt är då  produktens egen miljöpåverkan. 

Byggvarudeklarationer ger  svar på den frågan och gör det möjligt att 

jämföra olika byggmaterial. Till grund ligger livscykelanalyser (LCA)   

som beskriver produktens miljöpåverkan alltifrån tillverkningen till 

dess den är uttjänt.  

Våra byggvarudeklarationer hämtas lättast på vår hemsida www.dahlgrenscement.se 

 

Byggvarudeklarationer 

Rör och brunnar 

Brunnar och brunnsdelar 

Avskiljaranläggningar 

Stödmurselement 

 

Eget miljöledningssystem 
Eget systematisk miljöarbete hanteras i samband med vårt  övriga kvalitetsarbete. 

 

Miljöpolicy 
Företaget och våra produkter skall anpassas så att vi spar på samhällets förbrukning  

av resurser hela vägen fram till kund och slutanvändar. Vi måste anpassa oss efter 

naturens villkor, genom en långsiktig hållbar utveckling.  

 

Dahlgrens Cementgjuteri AB ska utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning.  

Vi ska erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.  

 

Vår verksamhet ska ske i överensstämmelse med gällande lagar och andra krav.  

Vi ska verka för att hela tiden bli bättre på miljöområdet genom att. 

  

• Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och ge dem möjlighet att väga in 

     miljöaspekter i sina arbetsuppgifter. 

• Arbeta målmedvetet med att minska materialförbrukningen genom minskad kassation och ökad återvinning. 

• Styra våra inköp genom en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och 

     ekologiskt motiverat. 

• Minska energianvändningen och välja energikällor med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

• Påverka, ställa krav på och samarbeta med kunder, leverantörer, myndigheter och 

     organisationer för att tillsammans uppfylla vår miljöpolicy. 

• Vi skall tillverka våra produkter i betong och med en hög kvalité och långvarig funktion 

     för att minska på samhällets förbrukning av resurser. 

• Nya ingående varor i betong eller produktsortiment skall anmälas och kontrolleras mot BASTA. 

 

Denna policy är grunden i företagets miljöarbete och det är allas gemensamma uppgift att förverkliga den.  
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