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Miljöpolicy och handlingsplan för att minimera miljöpåverkan
STRATEGI
Unident AB strävar efter att ständigt förbättra verksamheten med hänsyn taget till miljöaspekterna.

MILJÖPOLICY
Unident skall sträva efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att:
1.
2.
3.
4.
5.

Minimera förbrukningen av energi, vatten och andra råvaror.
Köpa produkter för internt bruk som är miljögodkända.
Varje produkt i vårt sortiment har en så låg miljöpåverkan som möjligt.
Främja återanvändning av produkter och därmed minska resursslöseri.
Ha en miljövänlig avfallshantering.

HANDLINGSPLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Välja tåg och allmänna kommunikationsmedel, istället för exempelvis flyg eller bil där detta är möjligt.
Samordna kundmöten så att fler kunder kan besökas vid ett och samma tillfälle.
Öka antalet telefon- och videokonferenser.
Stänga av datorer och lampor när så är lämpligt.
Öka användandet av Intranet, så att pappersförbrukningen minskar.
Minimera pappersutskrifter och använda datorn mer.
Servera vanligt vatten istället för kolsyrat vid interna och externa event.
Vid framtagning av nya produkter skall Unident verka för att tillverkare är medvetna om miljökraven.
Anslutning till El-kretsen, REPA-registret mfl. där Unident tar sitt ansvar gällande miljö och kan visa
på delaktighet.
10. Återanvända/skänka fungerande produkter istället för att slänga.
11. Källsortera och använda uppställda avfallsstationer för återvinning.

Alla medarbetare inom företaget skall vara delaktiga i det sammantagna miljöarbetet. Delaktighet och
ansvarstagande är grunden för att få ett fungerande miljöarbete. Information och kunskapsförsörjning inom
miljöområdet ska främjas. Uppföljning görs genom stickprov i verksamheten via internrevisioner.
Unident skall med god marginal uppfylla gällande miljörelaterad lagstiftning samt i övrigt tillgodose andra
krav som ställs på verksamheten.
Vi sprider information om vårt miljöarbete för att skapa miljömedvetenhet i vår omgivning.
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