Miljöpolicy

§1

Anthesis Enveco strävar efter hållbar utveckling både som verksamhetsidé och i
den dagliga verksamheten.

§2

Anthesis Enveco strävar efter att minimera sina utsläpp av koldioxid och andra
skadliga ämnen i största möjliga mån samt att kompensera koldioxidutsläpp till
följd av tjänsteresor inom verksamheten.
• Exempel 1: Flygresor inom verksamheten klimatneutraliseras på sätt som
rekommenderas av Energimyndigheten (i nuläget genom reduktionsenheter
som omfattas av FN- och EU-systemens regelverk och kontroller).

§3

Anthesis Enveco köper miljömärkta produkter och tjänster närhelst så är
rimligt utifrån kostnads- och effektivitetsmål.
• Exempel 1: Inrikes tjänsteresor sker alltid med tåg och kollektivtrafik om inte
särskilda kostnads- och effektivitetsskäl motiverar andra färdsätt. För utrikes
tjänsteresor ska alltid undersökas om tåg eller båt kan vara ett rimligt
alternativ. Vidare ska alltid undersökas om en resa kan ersättas med
distansöverbryggande teknik.
• Exempel 2: Kontorsmaterial, kaffe, te osv. som köps till personalen på
kontoret och i samband med representation är i största möjliga mån
miljömärkt.

§4

Anthesis Enveco strävar efter resurssnålhet inom den dagliga verksamheten i
syfte att minska konsumtionen av förbrukningsvaror och energi.
• Exempel 1: Genom att endast skriva ut nödvändiga dokument och att skriva
ut dubbelsidigt. Antalet utskrifter per person kartläggs och resultatet av
kartläggningen redovisas senast 28 februari året efter kalenderåret ifråga
och jämförs med tidigare år. Målet är att antalet utskrifter per anställd ska
minska för varje kalenderår.
• Exempel 2: Genom att använda timer och att undvika att elektriska
apparater står på standby-läge.

§5

Anthesis Enveco bedömer att företagets största miljöpåverkan sker genom de
anställdas tjänsteresor. Våra uppdrag bedrivs nästan uteslutande som
skrivbordsarbete och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Som handlingsplan gäller därför att de tjänsteresor som har skett under varje
kalenderår, och de utsläpp som resorna har lett till, ska kartläggas. Resultatet av
kartläggningen redovisas senast 28 februari året efter kalenderåret ifråga och
jämförs med tidigare år. Redovisningen följs upp genom en intern diskussion
kring tjänsteresornas omfattning och val av färdsätt. Anthesis Envecos mål är
att tjänsteresornas totala utsläpp per anställd ska minska för varje kalenderår.

§6

En central del av Anthesis Envecos verksamhet är att genom interna
diskussioner där medarbetare kan lära av varandra, samt deltagande vid

konferenser, seminarier och annan fortbildning kontinuerligt öka
medarbetarnas kunskaper inom hållbar utveckling, inklusive miljö och ekologi.
§7

Alla vid Anthesis Enveco informeras av denna miljöpolicy och har ansvar att
arbeta i enlighet med den. Ansvar för att så sker ligger hos VD.
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