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Miljöpolicy/rutiner  

 Idéla Kunskapscentrum AB 

Idéla Kunskapscentrum eftersträvar att minimera användandet av negativt miljöpåverkande faktorer 

i verksamheten. All personal i verksamheten ska ges möjligheter att kunna välja de alternativ som är 

bäst för miljön. Vi ska kontinuerligt följa upp verksamhetens miljöpåverkan och utveckla vårt 

miljöarbete för att förebygga, identifiera och åtgärda framtida miljöbelastning. 

 
 

• Vi informerar våra medarbetare i grundläggande miljöfrågor.  

• Vi eftersträvar att vi på vårt kontor och i våra rutiner på arbetsplatsen minimera 

användandet av negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Tillgång till källsortering, 

miljöstation finns. Vi minskar belysning i så stor utsträckning det går, diskar i full diskmaskin 

ECO etc. för att minimera användande av el.  

• Kontorsmateriel, övriga produkter och tjänster vi köper in till verksamheten ska ha så lite 

negativa miljöpåverkande faktorer som möjligt bland de alternativ som finns tillgängliga. Tex 

Svanen märkt. 

• Vi läser på skärm, etc. i så stor utsträckning om möjligt. Vi begränsar antalet utskrifter. 

Standardutskrift på våra datorer är svartvitt och dubbelsidigt. 

• Vi eftersträvar att i första hand genomföra möten digitalt, tex Teams, Skype etc. i den 

utsträckning det är möjligt, allt för att minimera vår miljöpåverkan vid resande.  

• Vid resor eftersträvar vi att resa med kollektivtrafik och på det minst miljöbelastande sättet 

bland de möjliga alternativ som finns tillgängliga. Vid taxiresor ska vi i första hand välja en 

miljötaxi. 

• Vid övernattningar i tjänsten eftersträvar vi att välja miljömärkta alternativ i den utsträckning 

det är möjligt, till exempel Svanen märkta anläggningar. 

• Vid förtäring av mat och dryck, på kontor och vid möten, konferenser och utbildningar 

förespråkas personal att välja vegetariska alternativ och om möjligt även ekologiskt, krav 

eller liknande om dessa alternativ finnes tillgängliga. 

• Miljöpolicyn är ett levande dokument och miljöpåverkande faktorer i verksamheten följs upp 

kontinuerligt. Miljöpolicyn ska ses över i sin helhet vid behov eller minst en gång per år.  

 

 


