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Bakgrund
Internetstiftelsen vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi
bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet
är en naturlig del i det dagliga arbetet. Enligt SIQs (Institutet för Kvalitetsutveckling)
grundläggande värderingar har varje organisation ett samhällsansvar utöver lagar och
förordningar att aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö. Internetstiftelsen följer SIQs modell och värnar om hur miljön inkluderas i bland annat
planering, styrning, utveckling och uppföljning.

Syfte
Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr
vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på
miljön.

Policy
Internetstiftelsens miljöinsatser ska styras av en sammanvägning av vad som är
ekonomiskt rimligt samt tekniskt och ekologiskt motiverat.
Internetstiftelsen bedriver miljöarbetet enligt fastställda rutiner och uppmuntrar
medarbetarnas miljötänkande och engagemang i miljöfrågor.
Internetstiftelsen driver ett aktivt och utvecklande miljöarbete genom att löpande utbilda
alla medarbetare och föra en nära dialog med kunder, samarbetspartners och
leverantörer.
Internetstiftelsen ska leva upp till och helst överträffa såväl kundernas som marknadens
krav inom miljöområdet samt följa relevanta lagar och förordningar.
Internetstiftelsen minskar och förebygger negativ miljöpåverkan genom:
• att öka användningen av ny teknik
• att välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt för resor och transporter
• att minska energiförbrukningen
• att minska användningen av förbrukningsartiklar
• att säkerställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster
• att utveckla källsorteringen och minska avfallsmängderna från vår verksamhet samt
att säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande av avfall
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Ansvar
Alla ledare, medarbetare och konsulter ansvarar för att policyn efterlevs inom deras
respektive ansvarsområden.
Styrelsen beslutar om policyn och vd är ytterst ansvarig för stiftelsens miljöarbete.
Verksamhetsutvecklaren hanterar tillsammans med hållbarhetsgruppen det dagliga
arbetet.
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