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Miljöpolicy för Just-IT Åland Ab 
 
Resursminimering 
Vi strävar till att använda resurser (energi, maskiner, fordon, lokaler osv.) på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Vid val av verksamhetslokaler beaktas miljövänliga uppvärmningsalternativ samt energiprestanda. Vi 
strävar också till att inte slösa på vatten, värme etc.  
  
Fordon som används optimeras för minskade utsläpp och optimerat slitage/service. Drivmedel är antingen 
el eller diesel. Fordonsparken föryngras, servas regelbundet så att utsläpp och belastning på miljön hålls 
minimerad över tid. 
  
Elektricitet som är viktig för vår driftsmiljö, kontor, fordon och hela vår övriga verksamhet köps in som en 
mix av vatten-, sol- och vindkraft. Vår serverdriftsmiljö är nästan totalt virtualiserad (grön IT), vilket skapar 
resurseffektivitet. 
  
Vi strävar till att lösa och åtgärda problem per distans som en naturlig del av vår arbetsmetodik. På så sätt 
ökar effektiviteten samtidigt som vårt avtryck på miljön minskar. Vid kundbesök prioriteras användandet 
av våra eldrivna fordon så länge körsträckan inte begränsar.  
 

Återvinning 
I mån av möjlighet återbrukas utrustning så att vår egen och även kunders slitage på miljö minskas. 
Vartefter utrustning blir uttjänt och tas ur bruk återvinns denna genom lokala samarbetspartners.  
Förpackningsmaterial sorteras och återvinns enligt tillverkarens/kundens anvisningar. 

 
Förbättring 
Vartefter utvecklingen fortgår och teknik förbättras tar vi till oss denna och förändrar arbetssättet så att 
vårt avtryck på miljön/klimatet kan minskas. Förbättringsförslag kan komma från personal, styrelse, 
kunder och allmänhet. Styrelsen är ansvarig för utvärdering och implementering av nya metoder och 
strategier i syfte för att förbättra denna miljöpolicy och dess efterlevnad. 
  
Mål 
För att mäta vår uppfyllande av miljömål mäts antal förbrukade kWh EL (fordonsel respektive övrig el). Vi 
mäter också mängden köpt bränsle(diesel).  Värden sammanställs årsvis och för varje år analyseras 
trenden samt vilka åtgärder som behöver göras.  
 
Denna policy finns anhängiggjord till personal samt på bolagets hemsida. 
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