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Miljöpolicy Techstep Sweden AB
Techstep är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom data- och
telekommunikation. Genom vårt erbjudande och de tjänster vi levererar har vi möjlighet att bidra till en
bättre miljö på ett positivt sätt, där högkvalitativa och smarta kommunikationslösningar exempelvis kan
minska svenska företags resande.
Techstep ska minska belastning av miljön där så är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och i övrigt
rimligt. För att kunna bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle har vi en helhetssyn när det gäller
miljöfrågor som innefattar allt från hur vi väljer våra leverantörer och tar hand om uttjänta produkter, till
att uppmuntra till miljömedvetenhet hos våra medarbetare.
Techsteps arbetsmål:
• arbetar proaktivt med att riskbedöma kritiska processer utifrån ett miljöperspektiv och har ett
arbetssätt som ser till att olägenhet eller skada för natur eller människa inte uppstår
• satsar på miljömedvetna medarbetare, genom utbildning till att ta ett högre ansvar för miljön
• gör miljömedvetna val av leverantörer, utrustning, tjänster och transporter ur ett
livscykelperspektiv
• uppfyller kraven gällande förordningar och lagstiftningar som minimikrav
• minskar onödig resursförbrukning genom effektivisering av transporter, energianvändning och
återvinning av uttjänta produkter
• arbetar med att ständigt förbättra vår miljöprestanda
• samverkar med kunder och leverantörer för att bidra till en miljöeffektivare infrastruktur
I Techsteps väsentliga verksamhetsområden finns också de största möjligheterna att minska
miljöpåverkan. Techstep har därför kartlagt sin miljöpåverkan och beslutat för följande betydande
miljöaspekter:
• Energiförbrukning
•

Inköp

•
•

Transporter
Tjänsten Återtag

Våra betydande miljöaspekter ger oss en inriktning för att arbeta med det som är viktigt för vår
verksamhet och där vi verkligen kan påverka. Det blir ett ramverk för hur vi sätter mål och integrerar
aktiviteter för att nå målen i våra processer. Detta så att miljö blir en naturlig del i vårt dagliga arbete.
Techstep:s miljöledningssystem är ett stöd i vårt arbete för att säkerställa att vi når våra mål, efterlever
lagar och krav men också att vi utvärderar och ständigt förbättrar vårt miljöarbete. Vi arbetar med
konkreta handlingsplaner och mål som årligen följs upp av ledningsgruppen i Techstep Sweden.
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