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Miljöpolicy   
Despec Sweden AB

Miljöarbetet på Despec ska bidra 
till att öka vår medvetenhet kring 
vilken påverkan vi har samt skydda 
miljön och förebygga föroreningar.



Giltighetstid: Policyn är uppdaterad 2022-08-09 och gäller tillsvidare.

Miljöarbetet på Despec 
ska bidra till att öka vår 
medvetenhet kring vilken 
påverkan vi har samt  
skydda miljön och före- 

bygga föroreningar. Miljöarbetet utvärderas 
kontinuerligt och ska ständigt förbättras 
samt förmedlas till medarbetare. Despec 
följer all gällande miljölagstiftning, direktiv 
och förordningar som företaget berörs av.

På Despec Sweden AB eftersträvas
Att miljöarbetet är en kontinuerlig  
process som ständigt förbättras samt  
utvärderas genom nedan punkter
 Policy (-Hur ser vi på miljöarbetet?)
 Mål (-Vad kan förbättras?)
 Handlingsplan  
  (-Hur ska vi gå tillväga och vem gör vad?)
 Revision  
  (-Hur går miljöarbetet/uppföljning?)

Mål för företagets miljöarbete
Despec strävar efter att minska sin   
negativa miljöpåverkan genom att erbjuda 
hållbara alternativ inom produktsortiment 
och transport, optimera resursanvändning, 
återvinna och minska avfall. Despec arbetar  
för att utveckla verksamheten så att den 
tillgodoser kundernas behov på ett mer 
hållbart sätt utan en negativ påverkan på 
kommande generationers behov. Årligen 
ska mål utformas i ett separat dokument 
som sedan följer den kontinuerliga processen.

Despec har ett fokus på 5 stora produktkategorier;  
Skrivarförbrukning & papper, IT produkter & tillbehör, Ergonomi & hälsa, 
Skrivare & skannrar och Kontorsmaskiner & kontorsprodukter. 

Ansvar
Miljöansvarig ansvarar för utformningen 
och innehållet i miljöpolicyn. Avdelnings-
chefer och medarbetare ansvarar för att 
policyn efterföljs inom sitt respektive  
område.

Miljöaspekter
Miljöaspekter ska fastställas för verksam-
hetens aktiviteter och produkter/tjänster 
som kan påverkas genom ett livscykel- 
perspektiv. Betydande miljöaspekter ska 
dokumenteras och sammankopplas med 
miljömålen. Miljöaspekter i verksamhet-
en som är betydande finns externt inom: 
leverantörer, produktsortiment och logis-
tikservice. Internt finns miljöaspekter 
inom: el- och energiförbrukning, avfall och 
återvinning, intern förbrukning och interna 
transporter.

Miljökrav på våra leverantörer
Leverantörer ska följa all relevant miljö- 
lagstiftning i de länder där de har produktion/ 
verksamhet. På Despec arbetar vi för att 
våra leverantörer/tillverkare ska bidra till en  
hållbar utveckling genom beaktande av  
miljö- och sociala aspekter i sin produktion 
och verksamhet. Leverantörer bör sträva 
efter att minska sin miljöpåverkan och 
hantera kemikalier och farligt avfall på ett  
miljösäkert sätt.

Syfte



Miljökrav på våra produkter 
Produkternas innehåll och hantering,  
inklusive dess förpackning och medföljande 
information, ska följa gällande lagstift- 
ningar, direktiv och förordningar. Inom 
sortimentet erbjuds produkter med olika 
typer av miljömärkningar och ledande 
tillverkare av skrivare har returprogram för 
bläck och toner, där tomma tonerkassetter 
återvinns/återanvänds för att minska avfall 
och bidra till en bättre miljö.

Transporter
Despec arbetar för att minimera utsläppen i 
samband med transporter. Detta sker genom 
samleveranser, optimerade transportkedjor 
samt användande av transportåkerier som 
i sin tur strävar efter hållbarhet. Vid längre 
tjänsteresor inom Sverige väljer vi tåg som 
transporttyp, när så är möjligt.

Avfall och återvinning
Despec ska beakta resursanvändningen och 
återanvända, där så är möjligt. Genom att 
optimera våra inköps-, lager- och logistik- 
tjänster kan vi minska vår resursanvändning. 
Digital utveckling och integrering minskar 
ex. förbrukningen av papper. Despec arbetar 
också för att minska avfallet av förpackningar 
på lagret genom att återanvända kartonger, 
i den mån vi kan. Dessa märks upp med 
Despec’s symbol ’’Reused packaging’’.
 
Despec återvinner och källsorterar avfall 
(wellpapp, plast och frigolit). Defekta 
produkter återvinns alternativt returneras 
till leverantör för återvinning. Despec är 
anslutet till olika organisationer för att 
säkerställa att avfallet hanteras korrekt 
och minimera dess miljöpåverkan.

Despec Sverige AB följer förordningen 
om producentansvar för elutrustning (SFS 
2014:1075, 2014:1078) samt förordningen 
om producentansvar för batterier (SFS 
2008:834) och är ansluten till El-Kretsen. 
El-Kretsen driver ett insamlingssystem  
och garanterar att insamlade elektroniska 
produkter samt batterier omhändertas och  
återvinns på ett miljömässigt och korrekt  
sätt enligt gällande lagar. Despec är även 
anslutet till FTI för återvinning av för-
packningar (förordning 2018:1462). FTI 
driver och utvecklar ett hållbart insamlings- 
system och återvinner insamlade föpackningar.
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El- och energiförbrukning
Despec ska beakta resursanvändningen inom el- och energiförbrukning. Lågenergilampor  
används i de belysningsarmaturer, där det är möjligt. Belysningen ska även släckas när vi  
lämnar verksamheten. El- och energi ska i den mån det går att styra över, vara mer hållbart 
producerad. I de fall där el- och energiavtal ingår i lokalhyra så ska vi i den mån vi kan påverka 
hyresvärden till att välja miljövänliga alternativ.

Miljöanpassade inköp
Despec ska beakta miljöaspekter vid inköp vilket medför en övergång till mer miljöanpassade 
produkter. Detta gäller såväl produkter till försäljning som produkter för internt bruk.


