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Miljö och hållbarhet

Bakgrund 
Alla verksamheter i Sverige har ett ansvar gentemot miljön och klimatpåverkan. 

Tillsammans ska vi verka för positiv klimatpåverkan – att lämna minsta möjliga spår efter 

oss. Därför har vi på Förbergs IT tagit ett beslut att aktivt reducera vår klimatpåverkan. 

Vi har som en del i vår strategi att arbetstagare i samverkan med arbetsgivaren dagligen 

ska arbeta för hållbar utveckling och att det i alla led inom verksamheten ska finnas 

miljötänk. 

Åtgärder 
Här följer åtgärder som vi har tagit till för att minska vår klimatpåverkan. 

Bilar 
Eftersom våra primära arbeten utförs på platser runt om i (framförallt) Stockholmsområdet 

vill vi bidra så lite som möjligt till utsläppen, därför har vi en intern policy som endast 

tillåter miljöbilar inom företaget. I nuläget är samtliga bilar supermiljöbilar. Vi tillåter 

hybridbilar men aldrig fossilbilar. 

Resor 
Vi strävar efter att alltid välja det mest miljömässigt riktiga färdsättet vid tjänsteresor.  

Där det är lämpligt väljer vi tåg framför flyg och i de fall vi måste flyga klimatkompenserar 

vi vår resa i den utsträckning som är möjlig via flygbolagen. 

Återvinning 

El-avfall 
Det mesta av vårt avfall utgörs av el-avfall och vi är väldigt noga med att detta tas om hand 

på ett korrekt sätt. Vi lämnar vanligtvis avfallet till en återvinningscentral men i vissa fall 

använder vi oss av tjänster som hämtar avfallet på vårt kontor. 

Vi hjälper även våra kunder med att ta hand om deras el-avfall för att se till att det hamnar 

på rätt ställe och kan återvinnas. 

Där det är lämpligt ser vi till att produkterna får ett ”second life”, till exempel gamla 

laptoppar som anses vara uttjänta men som kan få nytt liv någon annan stans i världen. 

Källsortering 
Vi har särskilda kärl för returnering av pant och vi källsorterar allt vårt avfall. 
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LED-lampor 
Samtliga glödlampor har bytts ut på kontoret och idag använder vi LED-lampor istället 

som ett led i att använda mer energisnåla produkter. 

Kontorsinköp 
Vi strävar efter att alla våra kontorsinköp ska föregås av ett miljöperspektiv. Där det är 

möjligt köper vi in produkter som är gjorda av återvunnet material och/eller som har eko-

certifiering. Vi försöker, där så är lämpligt, köpa in material från lokala producenter och 

återförsäljare för att minska transportsträckan och därmed utsläppen. 

Grön el 
Vi strävar efter att den el vi använder ska komma från förnybara källor så som exempelvis 

vind- och vattenkraft. Idag har vi grön el både i kontoret och i serverhallen. 

Teknisk utrustning 
När vi rekommenderar teknisk utrustning till våra kunder tar vi alltid i beaktning att det ska 

vara energisnåla alternativ. Vi rekommenderar även att när de är i behov av serverhall se 

till att det är grön el, energisnålt alternativ och att serverhallarna har ett så litet avtryck som 

möjligt på miljön. 

Leverantörer och tillverkare 
Vi försöker påverka våra leverantörer till att ha ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi 

försöker även säkerställa och påverka att de produkter vi köper är framställda på ett bra 

sätt ur miljösynpunkt och att tillverkarna inte använder sig av barnarbetare. 

Klimatkompensation 
Förutom vid flygresor klimatkompenserar vi även genom att bidra till nyplantering av träd. 


