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Miljöpolicy
Atea vill vara med och forma ett bättre Sverige med hjälp utav it. Vi gör det tillsammans med
våra kunder och partners. Miljöansvar är en grundläggande del av våra affärer och värderingar
och det är naturligt för oss att engagera oss i samhällets långsiktiga utveckling.
SKYDD AV MILJÖN
Vi strävar efter att ta ett sådant ansvar för miljön så att olägenhet eller skada för natur eller
person inte uppstår. Vi arbetar för att reducera vår miljöpåverkan genom att;
 minska verksamhetens koldioxidutsläpp
 hantera avfall på bästa sätt
 öka verksamhetens energieffektivitet och använda förnybar energi
HÅLLBAR IT
Som ledande leverantör av it-infrastruktur strävar vi efter att erbjuda lösningar som bidrar till
en hållbar utveckling och kundnytta, och applicerar ett livscykelperspektiv. Vi hjälper våra
kunder att skapa en miljöeffektivare it-infrastruktur genom att;
 erbjuda kartläggning, lösningar och miljöeffektiva it-produkter
 informera våra kunder om hur våra produkter hanteras vid utrangering för att
möjliggöra återvinning och en minskad miljöpåverkan
 sträva efter att rekonditionera och återanvända produkterna samt informera våra
kunder om möjligheten och fördelarna
MEDARBETARE
Genom utbildning och information motiverar vi våra medarbetare till ett ansvarsfullt agerande
för miljön och uppmuntrar deras engagemang och delaktighet i Ateas miljöarbete.
ANSVARSFULL LEVERANTÖRSKEDJA
Vi förväntar oss att våra leverantörer och avtalspartners uppfyller krav på miljö- och socialt
ansvar och utvärderar regelbundet deras prestanda. Atea vill vara en positiv påverkansfaktor
och bedriver förbättringsarbete i samverkan med leverantörer och tillverkare.
LAGEFTERLEVNAD OCH SAMHÄLLSANSVAR
Vi följer gällande förordningar och lagstiftningar som minimikrav. Vi är lyhörda för
intressenters krav och deltar i relevanta diskussionsforum och branschinitiativ.
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Vi strävar efter att ständigt förbättra vår miljöprestanda och kommunicerar våra mål och
framsteg till relevanta intressenter. Vi arbetar med ett ledningssystem med konkreta
handlingsplaner och mätbara mål som årligen följs upp av Ateas ledning.
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