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MILJÖPOLICY

MILJÖPOLICY
ÖVERGRIPANDE
QNOVA ska inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt bidra till
ett ekologiskt hållbart samhälle.
Vår miljöpolicy tjänar som ram för vårt miljöarbete. Konkreta mål och
handlingsplaner i enlighet med denna ska arbetas fram för varje del av företaget.
Vi har antagit vår miljöpolicy i syfte att klargöra vårt ansvar och för att stödja såväl
vårt eget som våra kunders miljöarbete. För vår miljöpolicy har vi antagit följande.

TRANSPORTER
•

•
•

•

QNOVA stödjer hemarbete och riktlinjerna innebär att minst 1–2 dagar per
vecka bör arbete ske hemifrån. Allt i syfte att minska transporter och restid till
ordinarie kontor och därmed skapa en bättre miljö och arbetsklimat. Särskilda
överenskommelser med medarbetare kan innebära arbete hemifrån till 100%.
I arbetet och kontakten med våra kunder skall QNOVA sträva efter att minimera
miljöpåverkan genom att i huvudsak arbeta digitalt via videomöten.
Vi ska i dialog med våra kunder sträva efter att minimera miljöpåverkan genom
att välja ett så miljövänligt transportmedel som möjligt. I den mån det är möjligt
ska vi prioritera resande med tåg och annan kollektivtrafik framför resor med
bil.
Vi ska vid utbildning hos kund se över vilka kunder i närområdet som också är i
behov av utbildning, så vi kan samordna våra resor.

ENERGI
•
•
•

Energiförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter på vårt
kontor ska successivt minskas.
Vi ska för varje enskilt fall väga in relevanta miljöaspekter vid inköp av
produkter och tjänster.
Vi lämnar så långt som möjligt elektronik avstängd på kontoret utanför
arbetstid.

AVFALL
•

•

Vi ska sträva efter att minska miljöbelastningen i hela vår verksamhet genom att
effektivisera våra processer för anskaffning, tjänster och distribution, samt
genom att hantera restprodukter och avfall med minsta möjliga
resursförbrukning och miljöpåverkan.
Vi ska källsortera vårt avfall så långt det är möjligt.
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PÅVERKAN AV MILJÖN AV FÖRETAGETS TJÄNSTER
•
•
•
•

•

Alla medarbetare ska vara väl informerade om vår miljöpolicy, så att riktlinjerna
kan följas.
Miljömål och handlingsplaner ska följas upp och utvärderas och förändras vid
behov.
Vi ska efterleva lagar och andra krav inom miljöområdet och alltid betrakta
dem som minimikrav.
Våra samarbetspartners ska uppmuntras till miljömedvetenhet och våra kunder
ska i så lång utsträckning som möjligt uppmärksammas på miljövänliga
alternativ.
Vår strävan är att påverka och prioritera de leverantörer som bedriver ett
systematiskt miljöförbättringsarbete.

Linköping den 9 februari 2021
Göran Hjelte
VD
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