
 

 
Miljöpolicy - Atentel 

  

 

Atentel strävar efter att minimera påfrestningarna på miljön i vårt dagliga arbete. Vi ska 
kontinuerligt se över hur vi kan förbättra våra rutiner för att göra mer ekologiska val och 
undvika att slösa med naturens resurser. 
 
Miljömedvetenheten hos alla medarbetare ska höjas med information eftersom vi vill 
bidra till en attitydförändring som sträcker sig även utanför arbetet. 
 
Våra medarbetare ska få en ökad insikt i sin möjlighet att påverka miljön och vikten av att 
göra miljöriktiga val i det dagliga arbetet. 
 
Vi kommer också uppdatera oss löpande kring våra underleverantörer för att försäkra oss 
om att även dem bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.  
 
Miljömål 
 
Avfall 

• Som ett kontorsbaserat tjänsteföretag använder vi idag stora mängder papper. 
Pappersförbrukningen ska hållas till ett minimum genom att vi utnyttjar digitala 
tjänster och på så vis minskar onödiga utskrifter. 

• Minska mängden avfall som genereras och öka andelen av avfallet som går till 
återanvändning och materialåtervinning 

 
Påverkan på miljön av företagets tjänster 

• Vid inköp av förbrukningsmaterial såsom plastmappar, anteckningsböcker, pärmar 
och toner ska alltid miljövänliga produkter föredras 

• Arbeta med miljöåtgärder enligt ovan i företagets hela leverantörs- och 
värdekedja 

 
El- och energi 

• Företaget kommer alltid att prioritera förnybar (grön) el samt sträva efter att 
minska el förbrukningen. 

• Öka effektiviteten i användning av energi. 
 
Mat 

• När företaget köper mat välj närproducerat efter säsong. När företaget köper kött 
välj närproducerat naturbetesmarkskött.  

 
 
 
 
 



 
 
Transporter/drivmedel 

• Öka effektiviteten i transporterna och i användningen av drivmedel och minska 
körsträckan. 

• Gå från fossila drivmedel till el och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster 
även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv och öka användningen av järnväg vid 
framförallt långväga transporter 
 

Aktiviteter 
 
Energi 

• Vi använder oss utav 100% grön el och fossilfria drivmedel för företagets operativa 
drift.  

 
Avfall 

• Företagets avfall går direkt till återanvändning eller materialåtervinning. 
 
Påverkan på miljön av företagets tjänster 

• Vi har medvetandegör företagets anställda om att de tjänster företaget säljer har 
en påverkan på miljön 

 
Uppföljning 

• Målen och aktiviterna redovisas och följs upp årligen i företagets styrelse. 
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