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        MILJÖPOLICY  

                                 
 
  
 

Bredbandig IT Communication AB bedriver försäljning och installation av bredbandstjänster inom 
området fiber, Ethernet/LAN, Koax samt WIFI. Bolaget marknadsför sina tjänster under varumärket 
Bitcom och slutkunder är företag, BRF:er, samfälligheter och privathushåll i Sverige.  
 
Vårt mål är att leverera tjänster med hög kvalité och stabil tillväxt men aldrig på bekostnad av 
människor och miljö. Vi arbetar långsiktigt med att förebygga en negativ miljöpåverkan. Genom 
utbildning av vår personal har vi som mål att bidra till ett aktivt och bra miljöarbete och strävar att i 
första hand alltid erbjuda miljöanpassade lösningar och produkter. Företagets egna energibehov 
täcks idag till stor del av vår fastighets solcellsanläggning som driftsattes 2016 med en yta som 
uppgår till 420 kvm och med en kapacitet på 58 kWp (48 000 kWh/år). 
 
 

Bitcom förbinder sig att:  
 

 
Vid inköp och försäljning av varor alltid välja hållbara, miljöanpassade produkter.  
Vi skall alltid prioritera leverantörer som aktivt bidrar till en bättre miljö. 

  

 
Använda den fortsatta digitaliseringen som ett verktyg för en minskad förbrukning av 
kontorsmaterial, som exempelvis papper. Hushålla med energiförbrukningen på ett 
ansvarsfullt sätt. 

  

 
Leveranser och frakter skall alltid samordnas i den mån det är möjligt. Vi skall nyttja ny 
teknik såsom ex. videomöten för att på så vis minska resande vid kund/leverantörsmöten. 
Vi skall i första hand alltid föredra tåg för inrikesresande. 

  

 
Vi skall identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår 
verksamhet. 

  

 
Säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande av avfall och sträva efter att ha fortsatt låga 
avfallsmängder från vår verksamhet. 

  

 
Fortlöpande utbilda, informera och ha dialog med våra medarbetare om vår 
miljöpåverkan och gemensamt hitta lösningar för att uppnå en hög grad av 
miljömedvetenhet och hållbar organisation. 

  

 
Alla enhetschefer, medarbetare och konsulter ansvarar för att policyn efterlevs inom deras 
respektive ansvarsområden. Ledningsgruppen beslutar om policyn och VD är ytterst 
ansvarig för bolagets miljöarbete. 
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