Miljöpolicy 2015
♦ Miljötänkande ska genomsyra hela Inducont verksamhet. Företaget ska jobba aktivt för
miljön samt vara medveten och ta ansvar för sin del i ett hållbart miljövänligt samhälle.
♦ Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som företaget
berörs av i respektive land där verksamhet bedrivs.
♦ Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och
leverantörer. Detta för att förbättra och effektivisera selektiviteten gällande
miljömedvetenhet i val av samarbetsparter.
♦ Genom ett strukturerat internt arbete där Inducont ställer höga miljökrav strävar Inducont
efter att nå bästa energiprestanda och använda de mest ändamålsenliga tekniska systemen i
kontorsmiljöerna.
♦ Vårt miljöarbete ska fortlöpande utvärderas samt vid behov förbättras.

Miljöaspekter
De aktiviteter företaget bedriver och som kan ha inverkan på miljön härrör sig från två källor.
1. Kontorsverksamhet
2. Bemanningsverksamhet
Återvinning kontor:
- Returpapper
- Tonerkassetter – refillsystem
Återvinning bemanning:
- Returpapper
Utsläpp kontor:
- Avloppsvatten
Utsläpp bemanning:
- Avgaser förbränningsmotor

Miljömål
Mot bakgrund av ovanstående miljöaspekter har Inducont formulerat övergripande samt detaljerade
miljömål. Detta omfattar kontor såväl som varje enskild bemanning.
Övergripande miljömål:
1. Ökad återvinning till 2016
2. Minska deponibehovet – ökad graden av källsortering till 2016
3. Minskat utsläpp av växthusgaser till 2016
4. Miljökrav på samtliga underleverantörer
Detaljerade miljömål:
1. Kontorsmiljön ska alltid släckas ner vid de delar som ej nyttjas vi minskad bemanning.
2. Kontorslokalerna ska alltid tillämpa så kallade ”nattsänkning” på de radiatorer som nyttjas.
3. Samtlig personal ska koordinera sitt resande så att det i minsta möjliga mån påverkar naturen.
I andra hand ska utsläppen av växthusgaser minimeras i största möjligaste mån.
4. Resor med kollektivtrafik ska föredras i största möjliga mån vid resor för de anställda.
5. Vid eventuell resa med bil, ska samåkning tillämpas i största möjliga utsträckning.

Miljöledningsprogram
För hela företaget gäller denna miljöledningsmanual, som programförklaring och handledning i syfte
att nå de uppsatta målen. I de fall där Inducont utför en egen entreprenad, ska en unik miljöplan
upprättas. Denna miljöplan utgör miljöledningsprogrammet för de egna entreprenaderna.

