
Refurbs miljøpolitik — et positivt miljømæssigt aftryk på 
vores fælles jord!

Når vi køber genbrugt IT sparer vi vores miljø for 80% af de res-
sourcer, der bliver brugt ved ny produktion af IT.
 
I Refurb gør vi genbrug til et bedre alternativ til nyt! 
 
Vi har et miljøledelssystem, der sikrer, at vi: 

• overholder de gældende miljøregler
• hele tiden arbejder bevidst med at forbedre Refurbs arbejde med 

den miljømæssige indsats
• er blandt de mest miljøbevidste inden for genbrug af IT
 
Ledelsen er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde vores 
Miljøledelsessystem, og vi er alle ansvarlige for at arbejde for store 
miljøhensyn i vores daglige arbejde. 

I et samarbejde med Refurb kan virksomheder og 
private kunder: 

• Spare miljøet for kilovis af CO2 pr. enhed, da ny produktion 
undlades

• Bidrage til at opnå regeringens ambition om 65% genbrug af 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

• Handle konkret ift. FNs verdensmål 12 ”Ansvarligt forbrug og 
produktion”. 

Medarbejderne i Refurb er inddraget aktivt i arbejdet med mil-
jøforbedringer og vi har fokus på ressourceforbrug og miljøbe-
lastninger i alle vores afdelinger. Det sikres ved at miljøhensyn 
og miljøbevidst adfærd indarbejdes i alle relevante og væsentlige 
politikker og strategier i virksomheden – eksempler på dette er: 

• Spare miljøet for kilovis af CO2 pr. enhed, da ny produktion 
undlades

• Bidrage til at opnå regeringens ambition om 65% genbrug af 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

• Handle konkret ift. FNs verdensmål 12 ”Ansvarligt forbrug og 
produktion”.

Samfundet og miljøet
Vi vil i åben dialog med myndigheder efterleve relevant lovgivning og 
myndighedskrav.

Vi sætter højt på dagsordenen at vi har et ansvar i det samfund, vi er 
en del af og for vores fælles miljø.

Refurbs ledelse sikrer, at miljøarbejdet stemmer overens med den 
europæiske standard, ISO 14001:2015, ligesom ledelsen følger op på 
miljøledelsesarbejdet gennem årlige auditresultater og øvrige ind-
samlede data med henblik på løbende at forbedre systemets effek-
tivitet.
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