
bia HÄRDPLAST AB

      

Agenda 21 i världen
Världens länder och folk fick ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens om 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Uppdraget innebar en uppmaning 
att arbeta för en hållbar samhällsutveckling genom undanröjande av miljöhot 
och avskaffande av fattigdom. FN antog en global Agenda 21 – ett handlings- 
program för det 21:a århundradet. Som en viktig del i ländernas uppdrag ingår 
att göra lokala Agenda 21-program – i Sverige i varje kommun.

Miljöanpassad hantering av miljöfarligt avfall

Kapitel 20-22 behandlar miljöfarligt avfall, fast avfall, 
avloppsvatten samt
radioaktivt avfall. Gemensamt tema i kapitlen är strävan att 
minimera
avfallet. Återvinning utgör ett centralt begrepp. Det avfall 
som uppstår
måste hanteras på ett säkert sätt och rekommendationer 
lämnas för hur
detta skall ske när det gäller olika kategorier av avfall. 
Regeringarna bör
försäkra sig om att även militära anläggningar följer miljökrav 
för
hanteringen. I fråga om hanteringen av fast avfall och 
avloppsvatten (kap.
21) anges ett nära samband med skyddet av kvalitet och 
tillgång på
färskvattenresurser (kap. 18), främjandet av en hållbar 
utveckling av
boende och bebyggelse (kap. 7) skyddet av människors hälsa 
(kap. 6) samt
förändring av konsumtionsmönstren (kap. 4).

bia HÄRDPLAST AB tar med sitt tillverkningssystem av 
cisterner och tankar ytterligare ett steg framåt och ställer sig i 
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spetsen för att tillverka glasfiber-armerade produkter med 
största möjliga inblandning av återvunnet glasfiber-laminat. Ca. 
30 % av nytillverkade cisternmantlar består av återvunnet 
material.
Vid vår fabrik krossas gamla utrangerade produkter samt vårt 
eget produktions-spill ner till en återvunnen fraktion som kan 
tillföras den nya produkten.
De flesta av våra produkter används dessutom för att ta hand 
om skadliga och miljöfarliga ämnen eller att separera dessa från
spill- och dagvatten. 
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