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Miljöledningssystem

Bakgrund, syfte och omfattning
Huvudsyftet med ett miljöledningssystem är att det ska vara ett stöd i miljöarbetet och ett instrument
för att systematiskt genomföra ständiga förbättringar i verksamheten. För att styra vårt miljöarbete och
säkerställa att vi efterlever lagar och krav som vi omfattas av, finns det dokumenterade rutiner.
Rutinerna omfattar Fiberdata’s verksamhet i Gävle.
För att kontrollera att vi arbetar på rätt sätt genomförs revisioner. Interna revisioner genomförs årligen
och för att bli certifierade krävs även att en extern revision utförs av ett ackrediterat
certifieringsorgan.
För att driva arbetet vidare går ledningsgruppen igenom systemet årligen under mötet ”ledningens
genomgång”. Vid mötet ska ledningen ta ställning till hur systemet fungerar och ta beslut om det
vidare arbetet.
En viktig del i miljöledningsarbetet är också kommunikation och utbildning. Grundläggande
utbildningar runt vårt miljöarbetet finns ex i introduktionsprogrammet för nyanställda.
Miljöledningssystemet är uppbyggt utifrån kraven i standard ISO 14001. Rutiner Miljömanualen finns
endast i digitalutgåva och finns tillgänglig för alla medarbetare via Server och/eller Intranät.
Utskriven miljömanual är bara giltig samma dag som utskriftsdatum.
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Beskrivning av verksamhet

Som pionjär och med tekniken som dragkraft samt med människor som älskar den är Fiberdata idag
en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Typiska kunder är operatörer, energibolag och
kommuner som vill erbjuda bredbandsanslutningar på sina respektive orter.
Efter 30 år i en starkt konkurrensutsatt marknad är vi nu mer målmedvetna än någonsin och utgår vi
från en av de mest driftsäkra datahallarna i världen. Denna kombination gör det möjligt för Fiberdata
att leverera lösningar som ingen annan kan återskapa. Med lång erfarenhet och hög kompetens
strävar vi alltid efter att implementera de mest intelligenta och flexibla lösningarna. Vi anpassar dem
klokt för att passa våra kunders nät och driftutmaningar.
Vår långa erfarenhet av komplexa nät och lösningar försäkrar oss om att vi tillför ett unikt värde.
Genom vår personal och välbeprövade metoder visar vi för våra kunder att de valt rätt
samarbetspartner.
Vision
Vår vision är en bättre miljö där vi effektiviserar framtidens digitala samhälle genom ny teknik,
centraliserad drift och skyddandet av kritiskt data i en bergsäker miljö.
Stadsnätsmarknaden
Vi är experter på nätverk. Vi erbjuder väl utvald utrustning, bygger och installerar rikstäckande unika
lösningar samt utför drift och underhåll med bemanning dygnet runt. Vi är en totalleverantör efter att
de fysiska kablarna är på plats.
Intressenter
Våra intressenter är koncern, personal, kunder, underleverantörer, samarbetspartners och
myndigheter (arbetsmiljö, lagändringar och allmänna hänsynsregler)

 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta dokument

Hosting marknaden
Vi tillhandahåller den säkraste datahallen för servrar, lagring och applikationer. Järvsta berget
byggdes av militären som atombombsskydd där Fiberdata idag fortsätter att skydda vitala
samhällsintressen.
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Processer

Verksamheten består av kontor/avdelningar
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Miljöpolicy

Vi ska i vår verksamhet aktivt bidra till en utveckling som främjar ett hållbart nyttjande av våra
naturresurser. Det innebär att vi tillämpar och utvecklar IT-lösningar i vår egen verksamhet som
begränsar resandet, skapar affärsnytta och positiva miljöeffekter hos oss och våra kunder.
Vår strävan är att alltid hitta klimatsmarta lösningar.
•

Miljöhänsyn ska ses som en naturlig del av affärsprocessen och därmed integreras i hela vår
verksamhet.

•

Att kommunicera miljöfördelar med våra tjänster och produkter.

•

Vi ska i alla sammanhang uppfylla lagar, förordningar och övriga bestämmelser som riktar sig
mot vår verksamhet.

•

Vi ska ständigt arbeta med förbättringar med syfte att minska miljöbelastningen, dels från de
produkter och tjänster vi utvecklar, dels från vår egen dagliga verksamhet.

•

Alla anställda ska vara medvetna om sitt ansvar för miljön och förstå vad hon eller han kan
bidra med för att minska företagets miljöpåverkan.

Miljöpolicyn finns på bolagets hemsida samt på avsedd plats i det interna nätverket.
När personal anställs finns information om miljöpolicyn med i introduktionsprogrammet.

 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta dokument
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Miljöpåverkan och miljöaspekter

För att få reda på inom vilka områden vi har störst miljöpåverkan har vi gjort en miljöutredning av
verksamheten. Utifrån de områden som identifierades i miljöutredningen gjordes en bedömning av
vilka som har störst miljöpåverkan, dvs. vår betydande miljöaspekter.
Miljöpåverkan kan vara både direkt och indirekt samt positiv eller negativ.
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•

Produkter och tjänster

•

Energiförbrukning

•

Resor och transporter

Övergripande miljömål

Våra övergripande miljömål
Energi
Vi ska förbättra vår intäktseffektivitet per kWh
Uppföljning
Energianvändning i driftcentralen följs upp månadsvis för att hålla koll på vår energiförbrukning.
Vi följer även upp intäktseffektiviteten för Hosting och övriga affärsområden.
Resor och transporter
Vi ska minska antal körda km i förhållande till våra intäkter för att minska utsläpp av CO2
Uppföljning
Vi följer upp hur mycket vi resor i tjänsten genom rapportering avseende statistik från resebyrån, SJ
och från lönesystemet.
Statistiken baseras på antal resta kilometer och de koldioxidutsläpp som dessa orsakar.

 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta dokument

