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Stokabs miljöpolicy 
Stokab strävar efter att skapa miljömässiga vinster på ett flertal områden som 
leverantör av en effektiv och framtidssäker IT-infrastruktur. Den viktigaste indirekta 
insatsen de närmaste åren är utrullningen av ett passivt fibernät ända fram till 
hemmen som bl a bidrar till att minska onödiga transporter och resor. Stokab verkar 
även för en minskad miljöpåverkan genom att samordna nyttjandet av fibernätet.  
 
Stockholm stad har fastställt ett miljöprogram som är vägledande för stadens 
nämnder och styrelsers miljöarbete. Programmet omfattar sex övergripande mål som 
sammanfattar stadens ambitioner inom miljöområdet och knyter också an till de 
nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen samt till de regionala målen inom 
miljöområdet. Av de sex uppsatta målen applicerar följande fyra särskilt på Stokabs 
verksamhet:  

• Miljöeffektiva transporter,  
• Giftfria varor och byggnader,  
• Hållbar energianvändning och  
• Miljöeffektiv avfallshantering 

 
Miljöfrågorna ska vara integrerade med all verksamhet inom Stokab och ingå i vårt 
arbete med ständiga förbättringar. Det förutsätter en medvetenhet och kunskap om 
hur Stokabs verksamhet påverkan miljön och hur vi på sikt kan begränsa och minska 
miljöpåverkan. Vårt förhållningssätt för att skona miljön är:  

• Vi använder våra bilar utifrån verksamhetens behov och motverkar en 
onödig och ovarsam användning för att i största möjliga mån skona miljön 
och begränsa utsläppen 

• Vi hushållar med vårt material och med energiförsörjningen samt nyttjar 
dessa så effektivt som möjligt 

• Vi följer våra leverantörers användning av miljöfarliga ämnen och verkar för 
att dessa i möjligaste mån skall fasas ut   

• Vi underlättar för kunderna när de kontaktar oss angående sitt miljöarbete 
• Vi verkar för att våra leverantörer och entreprenörer över tid minskar sin 

påverkan på miljön  
• Vi har ett öppet förhållningssätt vid information om vårt miljöarbete  
• Vi ser gällande lagar och regler som lägsta kravnivåer. 

  
Alla medarbetare på Stokab ska göras förtrogna med denna policy och ska medverka 
till att den efterlevs. 


