Miljöpolicy

Generellt miljöarbete
För att miljöarbetet inom företagets olika processer ska bli framgångsrikt måste det finnas ett brett engagemang på alla nivåer i företaget. Först då vi tar till vara på alla anställdas kunskaper och erfarenheter kan miljöarbetet bli kraftfullt. Miljöarbetet ska kännas som en naturlig del av verksamheten och vara implementerat
och integrerat i den löpande planerings-, genomförande-, och utvärderingsarbetet.
Varje processägare ansvarar inom sina processer för att handlingsplaner upprättas, åtgärdas och följs upp.
Processägaren arbetar tillsammans med personalen fram förslag på handlingsplaner för att säkra miljön inom
företaget.

Miljöpolicy
• Vi har som målsättning att med miljöarbetet minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan och vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan.
• Vi vill göra alla anställda medvetna om miljö och utvecklingsproblem genom t.ex. genom informationstillfällen som främjar en hållbar utveckling.
• Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som företaget berörs av.
• Vi arbetar fortlöpande med att förbättra och vidareutveckla miljöarbetet samt kontinuerligt uppdatera vår
miljöpolicy.
• Vår resepolicy stipulerar att interna möten skall ske via videokonferens om möjligt.
• Vi uppmanar våra leverantörer och samarbetspartners att i största möjliga mån nyttja videokonferens i
stället för att resa. I vissa fall där omfattande kontakter sker och under mötesintensiva projekt ställer STV,
Svenska Tele & Video Konsult AB videokonferenssystem till förfogande.
• Vi motverkar onödigt nyttjande av papper bl.a. genom att undvika att bifoga printade kopior på t.ex. produktblad till offerter, istället hänvisar vi till vår eller aktuell leverantörs hemsida.
• Vid val av produkter och transportsätt tas hänsyn till miljöprestanda, bl.a. genom att iordningsställa utrustningar inför leverans på vår verkstad, och därmed minska antalet transporter till kund.
• Våra kunder skall informeras om alternativa produkter med mindre miljöpåverkan såsom halogenfritt kablage m.m.
• Kontorsmaterial i form av papper mm. lämnas till återvinning.

Krav på leverantörer
Vi driver vårt miljöarbete redan hos våra leverantörer bl.a. genom att:
• Ta del av deras kvalitetsarbete för miljön i både produktion och administration.
• Uppmuntra leverantörer och kunder att införa miljöledningssystem
• Välja miljöcertifierade produkter och leverantörer då det finns att tillgå.
• Anlita miljöcertifierade transportörer.
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