Bilaga 6: Miljöpolicy

Miljöpolicy
Stureplans Resor arbetar aktivt med att värna om den yttre och inre miljön, samt att minimera
klimatpåverkan gällande våra leverantörer, våra kunders och vår egen verksamhet. Stureplans Resor
utser årligen en intern miljöambassadör. Rollen roterar bland medarbetarna med uppdrag att driva
och påverka vårt miljöarbete.
För våra kunder erbjuder vi:
1. Vårt självbokningssystem anpassas efter er miljöpolicy och kan bl.a. erbjuda mixed display,
d.v.s. tåg och flyg visas i samma display.
2. Vår personliga service utgår alltid från kundens miljöpolicy och erbjuder alltid
miljöanpassade resealternativ, exempelvis tåg och samåkningstaxi samt flygbolag med låga
utsläpp.
3. Klimatpåverkan, statistik över utsläpp för företagets resor.
4. Klimatkompensering av resor, se bilaga 7 Miljökompensation med Tricorona.
5. Arrangemang av gröna möten hos miljöcertifierade leverantörer.
6. Stöd vid utformning av resepolicy med miljöfokus. Stureplans Resor strävar efter att positivt
påverka avtalsansvariga hos våra kunder att implementera en resepolicy som sätter miljön i
fokus och minimerar klimatpåverkan vid val av resväg vid varje bokningstillfälle. Om våra
kunder bokar i god tid ges större möjlighet att styra mot miljövänliga alternativ.
Ett annat exempel kan vara video- eller telefonkonferens istället för fysiska möten.
För våra leverantörer och medarbetare:
Återvinning
Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer
avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar
efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
Inköp
Vid inköp ska man välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som innebär att
företaget kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och
system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som köps in ska ha någon av de
väletablerade miljömärkningarna.
Energi
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Företaget arbetar såväl för att
minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.
Leverantörer
Våra leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad
utrustning. Företaget ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, även verka för att minska
leverantörernas miljöpåverkan.
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Kemikalier
I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för
verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.
Resor
Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av
färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ
till resor såsom videokonferenser samt val fordon med lägre miljöpåverkan.
Om inte allmänna kommunikations medel kan erbjudas så försöker vi i möjligaste mån erbjuda
samåkningstaxi. Pappersfakturor används inte längre utan skickas idag som scannad PDF eller som
elektronisk fil.
I den inre miljön skrivs dokument inte onödigt ut på papper. Gemensamma elektroniska
lagringsplatser och epost används i huvudsak. Glödlampor är utbytta till energisnåla alternativ och
pappersåtervinning är en självklarhet.
SRF
Stureplans Resor är medlemmar i Svenska Resebyråföreningen och har valt att vara aktiva inom det
forum som finns för miljöarbetet. Vi hoppas kunna påverka så att en standardiserad miljömärkning
anpassas för resebranschens olika produkter för att i framtiden kunna förenkla för slutkund att välja
ett miljöanpassat alternativ.
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