
ACS Nordic AB är försäljningsbolag som i huvudsak säljer tekniska lösningar och produkter för  
industriautomation. Verksamheten sker i kontorsmiljö och genom kund- och leverantörsbesök.  
Ett lager inryms i lokalen. Våra egna resor och varutransporter är den största miljöpåverkan från  
vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt med miljöarbete och att förbättra våra rutiner på kontoret och även tillsammans 
med våra kunder och leverantörer. Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som 
företaget har satt upp för miljöarbetet. Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden 
som sina viktigaste ur miljösynpunkt, och för att i största möjliga mån skydda miljö, förebygga 
föroreningar och uppfylla gällande lagkrav gör vi följande:

MILJÖPOLICY

•	 ÅTERVINNING	 
Verksamheten är till största delen av  
kontorskaraktär och i det dagliga arbetet 
uppkommer avfall av olika slag. Papper, 
emballage, elektronik, plast och batterier 
är exempel på avfall som sorteras och som 
återvinns på ett miljöriktigt sätt. Detta görs 
i samarbete med Office Recycling och SRV 
som hämtar och återvinner avfallet.

•	 AVFALL 
Övrigt avfall, sorteras och återvinns på ett 
miljöriktigt sätt. Detta görs i samarbete med 
Mantu Städservice och SRV.

•	 DIGITALISERING 
Vi strävar efter att jobba med digitala  
dokument så långt det går.

•	 ENERGI 
I verksamheten förbrukas energi i form av 
värme, varmvatten och el. Vi arbetar för att 
minska energiförbrukningen och för att den 
energi som används ska vara miljömärkt.

•	 KEMIKALIER 
I den ringa mängd kemikalier som  
används ska de vara godkända av  
skyddsombudet och vara det för  
verksamheten fungerande alternativet med 
minst miljöpåverkan.

•	 INKÖP 
Vid inköp är det i första hand genom att  
schemalägga veckoleveranser som vi kan  
minska sin miljöpåverkan. Samt genom  
att samarbeta med leverantörer som är  
miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vid  
samarbete med nya leverantörer ska miljö 
vägas in som en parameter.  Förbruknings- 
varor som köps in till kontoret ska, i så stor 
utsträckning som möjligt, ha någon av de 
väletablerade miljömärkningarna.

•	 RESOR 
Vid resor i tjänst övervägs alltid om något av 
följande alternativ är rimligt att genomföra:  
- Välja ett färdmedel som är ett miljö- 
vänligare alternativ, exempelvis tåg istället 
för flyg. 
- Använda alternativ till resor såsom  
videokonferenser. 
- Samåka i så stor utsträckning som möjligt. 

•	 LEVERANSER	TILL	KUNDER 
I största möjliga mån arbetar vi med att  
sampacka leveranser som ska till samma  
leveransadress, där det är accepterat av 
kunden. Vi ser även till att packa produkter-
na med så lite emballage som möjligt, utan 
att skada produkterna och använda kar-
tonger som är i lämplig storlek. 


