
Miljöplan

Grundtanke
Företagets miljöarbete känns inte på något sätt påtvingat, utan helt naturligt. Att vara aktiv i
miljöarbete kan vara att sträva efter att hjälpa miljön på hemmaplan och hålla rent utanför sin
egen dörr. Det finns fortfarande förhoppning om att våra barn och barnbarn kan få se valar
och sälar i naturen eller besöka regnskogarna. Eftersom vårt arbete är mycket lokalt i
Stockholm försöker vi i första hand se på vad vi kan göra för att förbättra i vår närmiljö och
enbart leverera produkter som är återvinningsbara och / eller har ett högt energivärde vid
förbränning.

I vår hemmamiljö är det i första hand försurning, resursslöseri och förgiftning av naturen som
är de största hoten mot våra ättlingars framtid.

Beslut vid startmöte
Vi har bestämt oss för att införa ett miljöarbete som skall vara lika naturligt som allt annat vi
måste göra för att överleva. Att påtvinga medarbetare att tänka miljö är aldrig lätt, men att t ex
lägga in källsortering som ett arbetsmoment, kan bli lika naturligt som att dra en kabel.

Förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.
Vi skall sträva efter källsortering för att minska mängden avfall.
Produkter skall alltid vara de mest miljövänliga alternativet för att förebygga förorening.

Medvetandegöra alla våra samarbetspartner om våra miljömål.

Vi skall inte bara följa gällande lagar och krav, utan målsättningen är att sträva efter att ligga
några steg före och ses som ett föredöme.
Utifrån dessa mål skall vi utvärdera och vid behov kräva in uppgifter från leverantörer med
jämna mellanrum.

Åtgärder
Återvinning av förpackningsmaterial från leverantörer.
Pappersåtervinning från kontoret.
Använda återvinningspapper till skrivare och fax.
Att trycka brevpappret på återvinningspapper.
Färgen vid tryck skall vara miljövänligt.

Vi måste ställa krav på leverantörer angående tillverkningsprocess och förpackningsmaterial.
Plast och andra material i apparater måste kunna återvinnas eller ge högt energivärde.
Batterier som finns i alla anläggningar skall lämnas för återvinning på recycling-station.
Elektronik och ämnen skall lämnas på recycling-station för urskillning av olika material.

Egen påverkan på miljön
Välja rätt dataleverantör
Välja rätt bilar ( miljöklassade )
Välja rätt kontorsmöbler mm.



Huvudleverantörer
Aptus Elektronik
Alarmcom
Teletec Connect
Solar
Dataleverantör Dell

Samarbetspartner
Eyesec Larmteknik AB
Lås & Nyckel

Huvudleverantörer
Aptus
Vår leverantör av system för passerkontroll och bokningssystem. Enheterna är i obehandlad
aluminium eller plast.

Aluminiumkåpor är till 100 % återvinningsbara. Gamla kåpor lämnas tillbaka till
aluminiumleverantören ( t.ex. SAPA) för återvinning i smältverk.

Plastkåpor är i ABS-plast vilket är 100 % återvinningsbara. En ny plastkåpa kan tillverkas
med en del återvunnet material och en del nytt material. Alternativs kan enheten lämnas till
förbränning hos ett värmeverk. Enheten har där ett högre energivärde än olja.

Magnetkort och brickor görs i återvinningsbar PVC-plast. Förbrukade kort lämnas för
återvinning alternativt värdebränning på en sopstation.

Elektronik (kretskort) återlämnas till specialfirmor (recycling-firmor) som återvinner och
skrotar elektronik. Guld, koppar och vissa kretsar återvinns där.

Samarbetspartner

I våra entreprenader använder vi alltid, när tekniken och ekonomin så tillåter, miljövänliga
alternativa produkter så som kabel, rör osv. Målet är att huvuddelen av
förbrukningsmaterielen skall garanteras från leverantören vara de mest miljövänliga
alternativet.

I de fall det missgynnar ekonomin i entreprenaden måste vi tyvärr låta vår kund själva ta
beslutet.

Information och utbildning
Alla våra medarbetare har 10-15 års erfarenhet av att utföra sin professionalism, t ex förlägga
kabel snyggt i fastigheter, montera upp apparater och koppla in de samma, eller driftsätta och
utbilda folk i teknisk utrustning. I vårt arbete ingår att få alla att inse att miljötänkandet
numera ingår som ett arbetsmoment. Var skall man göra av kartonger, vilken utrustning skall
användas, vilka rör skall monteras osv. Så länge denna utbildning inte finns med i den vanliga
teleutbildningen måste vi leverantörer se till att detta kompletteras.



Styrdokument
Vi har till alla våra entreprenader en intern dokumentation där vi registrerar vilka
komponenter med artikelnummer eller beskrivning som har ingått. De komponenter som ingår
skall till 95 % vara upptagna i vårt register över miljövänligt material som skall användas.
Till dessa produkter skall det finnas faktablad registrerat hos oss med uppgifter om
tillverkningsprocess, innehållande materiel, återvinning mm.

Avvikelserapport
Om en avvikelse från miljöplanen skulle upptäckas vid upprättande av styrdokumentet skall
detta utredas. Det vanliga är dock att en leverantör har bytt modellbeteckning eller skrivfel.
Skulle felet dock visa sig att en leverantör har förändrat tillverkningsprocessen eller materialet
i produkten, måste vi se över om vi kan acceptera den nya produkten eller om vi skall byta
leverantör.

Alla våra leverantörer är medvetna eller blir under året 2003 informerade om vårt miljöarbete.
Vid en eventuell produktförändring eller avvikelse i artikelnummer mm, skall de skriftligen
meddela oss om vad som skiljer före leverans.

Ola Ström
Direktör
PeBentreprenad


