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Hållbarhetspolicy 
 

VÅR VERKSAMHET 
Soltech Energy Sweden AB (Soltech) är ett företag inom sektorn förnyelsebar energi 
med en vision att bidra till klimatomställningen genom att tillhandahålla olika 
solenergilösningar och energiomställningsprodukter. Vi hjälper våra kunder att gå 
från fossil energi till solenergi och arbetar även för innovation på framtidens 
energimarknad. Soltech är en koncern med dotterbolag som också driver verksamhet 
inom tak, fasad, ladd och elteknik.  
 
Soltech använder solpaneler tillverkade hos vår partner Advanced Solar Power i våra 
solanläggningar och även solpaneler inköpta från den globala marknaden. I Soltechs 
egenutvecklade produkter används en solcell som har en låg EPBT (energy pay back 
time) på motsvarande ca 1 år, jämfört med andra liknande produkter på marknaden.  
 
Soltech-koncernens verksamhet består av utveckling, försäljning och drift av 
solenergianläggningar baserat på tunnfilmssolceller och kiselsolceller. Bolagets 
huvudsakliga geografiska fokus är f.n. Norden och Kina.  
 
Hållbar utveckling för Soltech innebär att skydda miljön inklusive förebygga 
föroreningar, att uppfylla aktuella miljöförfattningar och andra bindande miljökrav 
samt att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre 
miljöprestanda. Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden och 
värderingar kopplat till hållbarhet, medan företagets uppförandekod och värdegrund 
beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden och värderingar 
såväl internt som externt. 
 
 
EKONOMISKT, FINANSIELLT ANSVAR 
Soltechs övergripande ekonomiska mål är att generera god avkastning till 
aktieägarna. För att långsiktigt kunna bygga ett starkt företag som arbetar fokuserat 
med hållbarhetsfrågorna måste vi vara lönsamma.  
  



Soltech skall också arbeta för hållbar finansiering, ansvarsfulla placeringar och 
prioritera finansiella motparter som har en god hållbar affärsagenda/etik.  
 
Organisationen skall fokusera på att etablera en god riskhantering dels genom att 
identifiera hållbarhetsexponeringarna inom företaget samt genom att aktivt 
planlägga och arbeta för att reducera dessa. 
 
 
MILJÖANSVAR 
Soltech ska i möjligaste mån erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster som är 
producerade med minsta möjliga resurs- och energiåtgång samt med låg 
miljöpåverkan och med återanvändning och återvinning som självklara led i 
produktens livscykel. 
 
Klok resurshantering är ett ledord inom företaget och stort fokus läggs på 
resursanvändning oavsett om det gäller energi, lokaler, avfall, resor eller transporter 
och att utifrån rimliga insatser reducera dessa.  
 
Soltech arbetar systematiskt och förebygger nedsmutsning genom ett målinriktat 
miljöarbete som är en integrerad del i företagets kultur. Gällande miljökrav 
tillsammans med miljöaspekter och miljömål utgör grunden för vårt arbete. 
 
Produktanvändning. I möjligaste mån ska alla solenergiprodukter vi säljer vara 
upptagna i den en global hållbarhetsmätning Solar Score Card: 
(http://www.solarscorecard.com/2018-19/index.php)  
 
 
SOCIALT ANSVAR 
Soltech Energy strävar efter långsiktig social hållbarhet i alla led av vårt arbete och 
för alla anställda inklusive samarbetspartners, underleverantörer och konsulter.  
 
Soltech ska värna om företagets intressenter och samarbetspartners integritet och 
hanterar information så att den skyddas och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Vi har 
ett tydligt hållbarhetsfokus och vi arbetar för att även våra samarbetspartners ska 
dela våra värderingar och vår uppförandekod.  
 
Medarbetarna är en av företagets viktigaste tillgångar. Det är genom medarbetarnas 
engagemang, utveckling och kompetens som vi skapar en kultur där vi och våra 
partners och kunder trivs.  
 
Vi eftersträvar ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som är bästa möjliga för alla 
medarbetare.  
 
Som arbetsgivare tar vi vårt ansvar genom att erbjuda varje anställd ett utvecklande 
och ansvarsfullt arbete, rättvisa löner och god arbetsmiljö och ett tydligt fokus på 
jämställdhet. 
 
 



 
ÖVRIGT 
Mångfald berikar och vi arbetar därför aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågor. 
Vi stödjer principerna i FN-initiativet Global Compact 
(https://www.unglobalcompact.org). 
 
Vi bidrar till den gröna omställningen genom att verka för de uppsatta 2030 – globala 
målen med huvudfokus på mål nr 7 - Hållbar energi för alla 
(https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla) 
 
Soltech är medlem i branschföreningen Svensk Solenergi och följer de krav som 
ställs på medlemmar och deltar aktivt i arbetet för hållbarhet och kvalitet, i 
branschföreningen Svensk Solenergi. (https://svensksolenergi.se/om-oss/etik-och-
produkter) 
 
 
Några exempel på hållbarhetsaktiviteter inom Soltech Energy 
• Advanced Solar Power som tillverkar våra egenutvecklade solpaneler försörjer på 
årsbasis 15% av solpanelstillverkningen via en solpanelsanläggning på fabrikens 
egna tak. 
 
• För våra produkter Soltech ShingEl och Soltech RooF har vi för att underlätta 
återvinning, valt mekanisk sammanfogning av solcell och hölje i stället för t.ex. 
limning. 
 
• Våra tjänstebilar är hybrid eller elbilar. 
 
• För att säkerställa ansvarsfullt agerande ställer vi i möjligaste mån krav på våra 
leverantörer om en hållbar process i hela produktions- och leverantörskedjan. 
 
Kraven är baserade på internationellt vedertagna standards och riktlinjer såsom de 
återgivits i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 
barns rättigheter, tillämpliga ILO-konventioner och i FN:s Global Compact. 
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