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LIVSCYKEL OCH
KRETSLOPPSTÄNKANDE
Aktivt val för återvinning
Midland är miljöpionärer och första oljemärket i Sverige som 2004 införde livscykelsynsättet genom återvinning
av använda oljor (regenerering av spilloljor). De blir till nya basoljor som ett hållbart resursalternativ till
förbränning. Vi tror att vårt ”life-cycle” synsätt hjälper till att bevara våra ändliga naturresurser, exempelvis olja.
Midland hoppas påverka branschen att ta steget till en mer hållbar utveckling när det gäller återvinning av oljor.
Du som bilägare och bilverkstad kan göra ett aktivt val för återvinning av använda motoroljor genom att välja
service med Midland återvinningscertifiering. Din spillolja öronmärks då för återvinning i Europa. Och det kostar
Dig inget extra!
Miljöpolicy
Midland förstår att produktion och användning av smörjmedel utgör en påfrestning på jordens tillgångar och
att användningen av smörjmedel tillsammans med bränsle i fordon utgör ett hot mot vårt klimat och samhälle.
Därför är Midland en del av problemen med klimatförändringar och uttömmandet av ändliga naturtillgångar.
Vi har ett särskilt ansvar att agera och påverka på ett sätt som påskyndar återvinning och livscykelsynsättet
i motsats till branschens mekaniska synsätt på avfall (förbränning).
Livscykeltänkande: Återvinning och kretslopp
För att minska miljöpåverkan från våra produkter, produktion och service, ska vi:
• betona kretsloppstänkandet i motsats till det mekaniska avfallstänkandet. Midlands kretsloppstänkande
betyder konkret att alla använda oljor öronmärks för regenerering (återvinning) istället för förbränning.
De blir nya basoljor för sågkedjeoljor, hydrauloljor, plast och så vidare.
• utveckla alla förpackningsmaterial; plast, well och plåt, så att de är förberedda för återvinning.
• ta en ledande position i vår produktutveckling av biologiskt nedbrytbara produkter (idag hydraulolja,
sågkedjeolja, tvål, spolarvätska, tvåtaktsolja och smörjfett) och aktivt påverka kunder och konsumenter
att välja de miljöfördelaktiga motoroljorna inom long life, low-SAPS/dieselpartikelfilter som reducerar
utsläppsemissioner och motoroljorna som reducerar bränsleförbrukningen eller stödjer nya
avgasreningstekniker.
• förebygga utsläpp inom alla våra aktiviteter, speciellt inom transportområdet. Midlands hjärta för produktion
och lager i Schweiz erbjuder ett välutvecklat transportsätt via combirail (lastbil på järnväg) som minskar
transporternas miljöpåverkan för all varuimport till de nationella distributörerna runt om i Europa.
• uppmana leverantörer, kunder och samarbetspartners att anta Midlands miljöpolicy.
Teknisk utveckling
Vi ska överträffa kraven och förväntningarna från partners, kunder och samhälle genom:
• framtidsorienterad produktutveckling och forskning
• utvecklade transportlösningar med minskad miljöbelastning som till exempel Midlands arbete med att
ersätta traditionella tankbilstransporter med styckgodstransporter av IBC-containrar vilket minskar
miljöbelastningen av transporter
• fortsättningsvis minska våra produkters energiförbrukning, avgasutsläpp och påverkan på klimatet
• minska användningen av miljöfarliga eller miljöstörande material
Resursanvändning
Våra produkter och produktion ska:
• minimera konsumtionen av energi och råvaror
• minimera produktionen av avfallsprodukter
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