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Mobility AS
Årlig klima- og miljørapport for 2021

Beskrivelse av virksomheten:
Mobility leverer alt innen telekommunikasjon og IT. Vi skreddersyr og behovstilpasser
skybaserte mobilitets- og kommunikasjonsløsninger,   inkludert betjening av
operatørtjenester.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:
Felles kriterier, Handel, Leietaker
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 Gjennomførte tiltak

Arbeidsmiljø
Det er etablert egene rutiner for avvikshåndtering i vårt HMS system. Alle ansatte kan melde avvik gjennom
innlogging i systemet eller via APP. 
Alle ansatte får opplæring i HMS rutiner. Rutinene blir i etterkant gjennomgått sammen med
medarbeidersamtaler. I tillegg vil brannøvelser bli kjørt årlig med alle ansatte.  
Vi har fokus på god daglig dialog. Det gjennomføres månedlige personalmøter, der det legges opp til
mulighet for medvirkning. Det er satt i HMS årshjul at medarbeider-/utviklingssamtaler skal gjennomføres
hvert år.

Innkjøp og materialbruk
Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, og følger opp våre leverandører at de er medlem der, og optimaliserer
sin emballasjebruk via deres rutiner. 
Ved inngåelse av nye leverandører stilles samme krav til disse før evt aavtale blir signert. 
Vi kjøper kun boblekonvolutter nye. 100% av andre forsendelser av varer går via gjenbruk av
emballasje/esker vi har mottat varer i fra våre leverandører. 
Overskuddsemballasje papp og plast fra våre leverandører, går i resisrkuleringssystemet til vår gårdeier. Dette
blir veid og og kjørt statistikker på årlig. Feil eller misbruk av denne ordningen genererer bøter. 
Vi har lagd konsept for ferdig påsatt deksel og glass for våre kunder for å spare forsendelser og emballasje.
Bulk innkjøp av tilbehør sparer miljøet for store mengder emballasje. 

Avfall
Dette er satt i system sammen med gårdeier, og deres kildesorteringssystem. Det er bøter ved feil
kildesortering. 
Elektronisk avfall leveres til vår samarbeidspartner Conmodo, som har høyeste sertifisering for resirkulering
av denne type avfall og retur

Energi
Det benyttes fjernvarme og fjernkjøling til bygget, dette leveres fra sameiet. 
Vi har egen strømmåler, hvor selskapet ikke har noen store strømtrekk kilder, og forbruket er veldig lavt.
Forbruket skal holdes lavt fremover, og energiattest vil legges ved årlig.

Transport
Ansatte som har behov for bil til jobb innimellom samkjører, det er leid felles parkeringsplass for å unngå at
en og en kjører ned. Parkering har lading for elbil. Flere av de ansatte sykler på jobb - igangsatt. Selgere skal
benytte elbil i eksterne kundemøter - er igangssatt. 
Selskapet har ingen egeneide transportmidler, og har ingen planer om anskaffelse av dette. 
Selskapet følger opp alle sine leverandører for å optimalisere transport av varer til Mobility, og direkte til sine
kunder. Mål, all leveranse av varer i Oslo området skal foregå med nullutslipp innen utgangen av 2022.

Utslipp til luft og vann
Ingen egne utslipp til luft og vann.
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 Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mobility ønsker å bli et så rent selskap som mulig, og vi blir også større. Dette innebærer at alle elementer vi
i Mobility kan ta for å bli bedre på bærekraft og redusere alt vi kan av utslipp skal utføres. Vi tar grep innen
mange av områdene for å bli miljøfyrtårn, og implementerer nytt HMS system og rutiner rundt både ansatte
og Risk managment for selskapet. 

I tillegg er vårt mål å gjøre en forskjell ut i verden. Få synliggjort så konkret som mulig hvor store utslipp
mobil/nettbrett mm er for miljøet, synliggjøre hvor enkelt man kan forlenge levtid på dette, sette dette i
system, og ha verktøy som enkelt synliggjøre dette. Dette skal vi markedsføre fra April 2022, og håper dette
er et konsept som vil tas ut videre også utenfor Norges grenser, da dette er en av de største miljøsynderne i
verden, samtidig med at alle kan gjøre noe med det med en gang.  

Bærekraftdelen av selskapet skal implementeres hos alle ansatte – dagens og nye ansatte. Vi ønsker i tillegg å
kommunisere dette ut i markedet. 

MILJØ 
Hos Mobility har alle ansatte et fokus på å jobbe for å ha minst mulig negativ miljøpåvirkning og samtidig
bidra til størst mulig positiv miljøpåvirkning ved å ha et gjennomgående fokus på̊ følgende momenter: 
▪ Ivareta en gyldig sertifisering av Miljøfyrtårn. 
▪ Mobility forplikter å redusere miljøpåvirkningen igjennom bl.a: 
▪ Påvirke kunder med å ha miljøfokus for å forlenge livsløpet på sine mobile enheter.  
▪ Ved å tilby miljøretur for gjenbruk av brukte enheter.  
▪ Jobbe for å øke andelen av produkter som repareres/behandles lokalt.  
▪ Sørge for størst mulig sampakkingsgrad for å redusere kostnad og miljøpåvirkning.  
▪ Miljøeffektivisere inngående og utgående transport av produkter ved og oppfordre til Bulk innkjøp
(transport, emballasje, fraktmetode, lokal/nasjonal tilhørighet). 
▪ Mobility ønsker å redusere energiforbruket der det er mulig. Dette ved at hver enkelt har et fokus på å ikke
bruke mer energi enn nødvendig.  
▪ Våre ansatte skal ha best mulig fokus på gjenbruk, herunder emballasje, resirkulering og annet
pakke-/forbruksmateriell. 
HMS  
Det er etablert egne rutiner for avvikshåndtering i vårt HMS-system. Alle ansatte kan melde avvik gjennom
innlogging i systemet eller via APP.  
Alle nyansatte får opplæring i HMS rutiner. Rutinene blir i etterkant gjennomgått sammen med
medarbeidersamtaler. I tillegg vil brannøvelser bli kjørt årlig med alle ansatte. 
Vi har fokus på god daglig dialog. Det gjennomføres månedlige personalmøter, der det legges opp til
mulighet for medvirkning. Det er satt i HMS årshjul at medarbeider-/utviklingssamtaler skal gjennomføres
hvert år.

Arbeidsmiljø: Mål og sykefravær
0 %

Arbeidsmiljø: Tiltak
Det er etablert egne rutiner for avvikshåndtering i vårt HMS system. Alle ansatte kan melde avvik gjennom
innlogging i systemet eller via APP. 
Alle nyansatte får opplæring i HMS rutiner. Rutinene blir i etterkant gjennomgått sammen med
medarbeidersamtaler. I tillegg vil brannøvelser bli kjørt årlig med alle ansatte.  
Vi har fokus på god daglig dialog. Det gjennomføres månedlige personalmøter, der det legges opp til
mulighet for medvirkning. Det er satt i HMS årshjul at medarbeider-/utviklingssamtaler skal gjennomføres
hvert år.
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Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, og følger opp våre leverandører at de er medlem der, og optimaliserer
sin emballasjebruk via deres rutiner. 
Ved inngåelse av nye leverandører stilles samme krav til disse før evt aavtale blir signert. 
Vi kjøper kun boblekonvolutter nye. 100% av andre forsendelser av varer går via gjenbruk av
emballasje/esker vi har mottat varer i fra våre leverandører. 
Overskuddsemballasje papp og plast fra våre leverandører, går i resisrkuleringssystemet til vår gårdeier. Dette
blir veid og og kjørt statistikker på årlig. Feil eller misbruk av denne ordningen genererer bøter. 
Vi har lagd konsept for ferdig påsatt deksel og glass for våre kunder for å spare forsendelser og emballasje.
Bulk innkjøp av tilbehør sparer miljøet for store mengder emballasje.

Energi: Mål
50 kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak
Det benyttes fjernvarme og fjernkjøling til bygget, dette leveres fra sameiet. 
Vi har egen strømmåler, hvor selskapet ikke har noen store strømtrekk kilder, og forbruket er veldig lavt.
Forbruket skal holdes lavt fremover, og energiattest vil legges ved årlig.

Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil

Transport: Tiltak
Ansatte som har behov for bil til jobb innimellom samkjører, det er leid felles parkeringsplass for å unngå at
en og en kjører ned. Parkering har lading for elbil. Flere av de ansatte sykler på jobb - igangsatt. Selgere skal
benytte elbil i eksterne kundemøter - er igangssatt. 
Selskapet har ingen egeneide transportmidler, og har ingen planer om anskaffelse av dette. 
Selskapet følger opp alle sine leverandører for å optimalisere transport av varer til Mobility, og direkte til sine
kunder. Mål, all leveranse av varer i Oslo området skal foregå med nullutslipp innen utgangen av 2022.

Avfall: Mål og restavfall
60 kg

Avfall: Mål og kildesortering
80 %

Avfall: Tiltak
Kildesorteringssystem er satt i system av gårdeier. Det er bøter ved feil kildesortering. 
Elektronisk avfall leveres til vår samarbeidspartner Conmodo, som har høyeste sertifisering for resirkulering
av denne type avfall og retur. I tillegg tar vi inn brukte mobiltelefoner og nettbrett fra våre kunder, som vi tar
videre til gjenbrukssystemet til Conmodo.

Utslipp til luft og vann: Mål
All interntransport foregår til fots, med sykkel eller lengre turer i forbindelse med jobb skjer med elbil.

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Kildesortere alt avfall. 
Emballasje for utsendelse av varer; innkjøp av emballasje er kun nye bobleplastkonvolutter, all annen
emballasje er gjenbruk av esker vi mottar varer i fra våre leverandører. 
All transport av våre ansatte ut til eksterne partnere skal være til fots, kollektiv eller med elbil. 
Det er leid kun 2 felles parkeringsplasser for alle våre ansatte, for fremtvinge samkjøring, eller til fots og
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sykkel for å komme seg til jobb. 
Vi er medlem av Grønt punkt Norge for å følge opp våre leverandører i forhold til emballasje bruk.


