MILJÖBERÄTTELSE 2020
Verksamhetsbeskrivning
Optidev är en av de ledande aktörerna i Norden på att leverera kostnadseffektiva lösningar med fokus på transport,
logistik och persontrafik. Vi erbjuder hela värdekedjan, inom både hårdvara och mjukvara, då vi utvecklar, implementerar
och levererar robusta mobilitetslösningar för insamling av affärskritisk information.
Optidev arbetar för att förbättra företagets inre- och yttre miljöpåverkan genom att verksamheten börjat se över vad som
kan förbättras och effektiviseras ur miljösynpunkt. Vi sorterar avfall och arbetar med att se över vilka insatser som kan
göras för att nå ett miljövänligare arbetssätt inom vår verksamhet.
Vi miljödiplomerade den svenska verksamheten, vilken omfattas av huvudkontoret i Borås samt säljkontoret i Stockholm
under 2019, enligt kraven Svensk Miljöbas.

Genomförda förbättringar
Fram till dags datum har flera förbättringar genomförts, både avseende miljöledningssystemet och också utifrån utpekade
fokusområden för att minska verksamhetens miljöpåverkan.
Nedan redovisas ett urval av de åtgärder och insatser som gjorts.













Vi har fortsatt bygga kompetens för reparation av hårdvara för att kunna förlänga livslängden inom vissa
produktområden. För ett av dessa områden har det inneburit att många enheter har kunnat reparerats flera
gånger istället för att gå till elektronikåtervinning. I segmentet smartphones har vi också etablerat en
reparationsverksamhet under året. Dessa erfarenheter har satt standarden för att kunna expandera vår
reparationsverksamhet kommande år för att ytterligare bidraga med positiv miljöpåverkan
Vi har också byggt reparationskompetens hos lokala partners för att kunna utföra reparation på plats istället för
frakt av hårdvara fram och tillbaka flera gånger
Innan hårdvara går till elektronikåtervinning ser vi till att tillvarata delar för att användas som reservdelar vid
reparation
Vi har utvecklat en applikation för en av våra största kunder avseende ruttoptimering av ”last milage
distribution” vilket innebär en minskad miljöpåverkan tack vare kortare transportvägar
Vi har en fortsatt konsolidering av frakter där 90% av alla våra transporter sker med en och samma transportör
som har ett mycket fokuserat miljöarbete
Vi har utvecklat vår förmåga till distansarbete vilket kommer att vara bestående efter pandemin. Medarbetare
kommer i större utsträckning kunna planera vart arbete förläggs vilket har en positiv miljöpåverkan i och med
minskat resande
Vi fortsätter att ha ett effektivt återtagande av kasserad elektronik, som i sin tur återvinns av Borås Energi och
Miljö. De tre senaste åren har 1.2 ton (2018), 2.5 ton (2019) samt 0,6 ton (2020) återvunnits.
Vi har minskat mängden kasserade batterier med 62% från föregående år (från 354 kg till 135 kg). Detta har vi
åstadkommit genom att förändra vårt produkterbjudande och gå mot mer energieffektiva enheter, där
batterierna är både mindre i storlek och har längre livslängd.
Vår tjänstebilsflotta har nu en större andel ladd- och elhybridbilar där vi gått från 50% år 2019 till 58% i slutet av
2020
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