
	

 

Miljöpolicy 2021 
På Janssondata försöker vi minimera vår direkta negativa miljöpåverkan så mycket vi bara kan. Vi har 
ingen egen produktion som påverkar miljön. Transporter av gods, emballage, elenergi till 
verksamheten som datorer och luftkonditioneringar och andra maskiner utgör den större delen av 
miljöpåverkan. 
Vårt ansvar har hög prioritet, och arbetet med att minska vårt avtryck uppdateras och förbättras 
fortlöpande efterhand som nya ännu bättre lösningar finns att tillgå och är ekonomiskt hanterbara. 
 
Lager 
Vårt lager finns i samma byggnad som butik, och transporten mellan dessa sker för hand med 
handtruck och kärra. 
Emballage som wellpapp och plast källsorteras och hämtas varje vecka av Suez Recycling AB för 
återvinning.  
Suez är certifierad ISO 14001:2015 samt ISO 9001:2015 
 
Butik 
När butiken är stängd, används reducerad belysning, och merparten av demonstrationsutrustningen 
stängs av eller sätts i vila. 
Emballage till varor källsorteras och hämtas av Suez Recycling AB för återvinning 
Merparten av vår försäljning utgörs av produkter från Apple som är ledande i branschen i sitt arbete 
för miljön. Apples miljörapporter finns på http://www.apple.com/se/environment/ 
Alla Apples produkter är Energy Star certifierade. 
Bland övriga leverantörer och producenter gör vi kontinuerligt bedömning om miljövänligare 
alternativ finns, och väljer i så fall dessa om det är möjligt. 
 
Service 
Elektronikskrot och batterier hämtas av Suez Recycling AB för återvinning 
 
Kontor 
Kontorspapper källsorteras genom system i fastigheten. 
Pappersutskrifter undviks i möjligaste mån till förmån för elektroniska dokument. 
Lampor, glas och metall källsorteras och hämtas för återvinning genom fastighetsägarens försorg. 
 
Transporter 
Lokala transporter av varor sker om möjligt till fots eller med bud med miljöbilar. 
Samtransport när det är möjligt. Längre transporter ske med Postnord. 
 
Lokalvård/Underhåll 
Lokalerna underhålls av SESAB AB är certifierade ISO 14001. 
 
Elförbrukning 
100% av elförbrukningen är från förnyelsebara energikällor genom Öresundskraft  och ”Bra Miljöval” 
Märkningen ”Bra miljöval” omfattar revisioner från revisorer och Naturskyddsföreningen att 
anläggningarna lever upp till miljökraven. 
Janssondata har också avtalat med Apple att uppfylla kraven inom deras program REA 
(Renewable Energy Commitment) för deras samarbetspartners över världen, 


