
Vi streber etter en bærekraftig utvikling

Ledende nordisk distributør av IT og kontorprodukter

Miljøpolicy  
hos Despec Nordic 

Miljøarbeidet i Despec vil bidra til 
å øke bevisstheten om vår miljø- 
påvirkning samt beskytte miljøet 
og forhindre forurensning. 



Policyen har blitt oppdatert 2022-04-20 og gjelder inntil videre. 

Miljøarbeidet i Despec er en 

kontinuerlig prosess som stadig 

forbedres og evalueres. Miljø- 

politikken formidles årlig til alle 

ansatte. Despec overholder alle 

gjeldende miljølover, direktiver og forskrifter 

som selskapet er berørt av. 

Hos Despec er miljøarbeidet en prosess som 

stadig forbedres og evalueres gjennom  

følgende punkter: 

• Policy (Hvordan ser vi på miljøarbeidet?)

• Mål (Hva kan forbedres?)

• Handlingsplan (Hvordan skal vi gå frem,  

 og hvem gjør hva?)

• Revisjon (Hvordan går miljøarbeidet?)

Mål for miljøarbeidet 

Despec streber etter å redusere den negative 

miljøpåvirkningen ved å tilby bærekraftige 

alternativer i sortimentet og effektiv logistikk-

tjeneste, samt optimalisere ressursbruk,  

maksimere resirkulering og redusere avfall. 

Despec arbeider for å utvikle virksomheten 

slik at vi kan møte kundens behov på en mer 

bærekraftig måte uten den negative innvirkningen 

på behovene til fremtidige generasjoner. 

Ansvar 

Den miljøansvarlige tar seg av utformingen og 

innholdet i miljøpolitikken. Avdelingsledere og 

ansatte har ansvar for å sørge for at policyen 

blir fulgt på sine respektive områder. 

Despec er en distributør av IT- og kontorprodukter med fokus på fem  
hovedkategorier; Rekvisita & papir, IT-produkter & tilbehør, Ergonomi & helse, 
Printere & scannere, Kontorrekvisita & kontormaskiner.   

Miljøaspekter 

Aspekter som kan påvirket miljøet gjennom et 

livsløpsperspektiv bør identifiseres, slik som  

aktiviteter, produkter og tjenester. De betyde-

lige miljøaspektene bør knyttes til miljømålene 

som utvikles årlig. Miljøaspekter i virksomheten 

er eksternt innen leverandører, produktsorti-

ment og logistikkservice. Internt er miljø- 

aspektene fokusert rundt elektrisitet og energi-

forbruk, avfall og resirkulering, intern konsum-

ering og intern transport. 

Miljøkrav til våre leverandører
Leverandøren skal overholde all relevant miljø- 

lovgivning i landene der de opererer. Despec 

ønsker å samarbeide med leverandører om en 

bærekraftig utvikling, og disse bør bidra ved å 

ta hensyn til miljømessige og sosiale aspekter 

i produksjon og drift. Leverandører bør strebe 

etter å redusere deres miljømessige påvirkning 

og behandle kjemikalier/farlig avfall på en miljø- 

messig trygg måte.

Miljøkrav til våre produkter
Innholdet og håndteringen av produktene, 

inkludert emballasje og tilhørende informasjon, 

skal være i samsvar med gjeldende lovgivning, 

direktiver og forskrifter. I produktsortimentet 

tilbyr vi produkter med forskjellige typer miljø- 

etiketter. Produsenter av printere har retur- 

programmer for blekk og toner, der tomme  

tonerkassetter brukes på nytt eller resirkuleres 

for å redusere avfall og bidra til et bedre miljø.

Hensikt



Transport
Despec arbeider for å minimere utslipp relatert 

til transport. Dette blir gjort gjennom samlever-

anser, optimaliserte transportkjeder og bruk av 

transportselskaper som streber etter bærekraft. 

Avfall og resirkulering
Despec skal vurdere bruken av ressurser og 

gjenbruke der det er mulig. Ved å optimalisere 

innkjøps-, lager-, og logistikktjenester, kan vi 

redusere ressursbruken. Digital utvikling og inte-

grasjon reduserer for eksempel papirforbruket. 

Ved å fremme effektiv bruk av materialer og 

ressurser kan vi minimere avfall. Despec resirkul-

erer avfall og er tilknyttet ulike organisasjoner 

for å sikre at avfallet håndteres riktig og for å 

minimere miljøpåvirkningen. 

Elektrisitet og energiforbruk 

Despec skal vurdere bruken av ressurser innen 

elektrisitet og energiforbruk. LED-lyspærer 

brukes der det er mulig. Lysene skal også skrus 

av når vi forlater kontoret. Elektrisitet og energi 

skal, så langt det er mulig å kontrollere, være 

mer bærekraftig produsert. 

Bærekraftige innkjøp
Despec skal ta miljømessige aspekter i betrakt-

ning under innkjøp og strebe etter en overgang 

til et mer miljøvennlig utvalg. Dette gjelder både 

produkter for salg og produkter til intern bruk. 
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