
I Visma Consulting er vi opptatt av å bidra til en grønnere hverdag. Selv om vår virksomhet er av en 
karakter som gjør at vi har en relativt begrenset direkte påvirkning på det ytre miljø, innser vi at vi er en 
viktig del av et større nettverk. Dersom vi inkluderer de indirekte aspektene ved vår virksomhet, som våre 
kunder, leverandører og samarbeidspartnere, er det klart at vår virksomhet har en betydning for miljøet.
 
Ved å jobbe kontinuerlig for å minimere vår miljøbelastning, sette fokus på miljøarbeid hos våre partnere, 
samt drive holdningsskapende aktiviteter blant våre ansatte, vil vi sette miljø på agendaen og strekke oss 
mot stadig mer miljøeffektive løsninger.
 
Visma Consulting skal ha et effektivt miljøstyringssystem som støtter opp under vårt engasjement. Dette 
innebærer en forpliktelse om å overholde krav fra myndigheter eller andre krav vi selv har pålagt oss. 
Videre vil vi kontinuerlig forbedre oss gjennom å sette tydelige mål og jobbe strukturert for å nå disse.
 
Vårt miljøfokus kan deles i følgende hovedkategorier: 

 

Visma Consulting Miljøpolitikk

Kontoret i Bjørvika
Vi jobber kontinuerlig for å redusere vår miljøbelastning ved å fokusere på avfallshåndtering og 
energibruk.
 
• Kildesortering
• Strømsparing ved automatisk lysslukking og sparepærer
• Automatisk senkning av temperatur på kvelder og i helger
• Papirsparing og papirgjenvinning

Grønn tankegang
Ved hjelp av vår desidert viktigste ressurs, våre ansatte, ønsker vi å påvirke kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere til å sette fokus på eget miljøarbeid ved å:
 
• Lære opp og inspirere våre ansatte til å innta en «Grønn tankegang»
• Sette krav til og etterspørre miljøvennlige tiltak hos leverandører
• Bidra direkte og indirekte til økt miljøfokus hos våre kunder 
• Legge til en oppfordring om å tenke på miljøet før utskrift i e-postsignatur 

Reiseaktivitet
Reiseaktivitet for våre ansatte utgjør en stor del av vår totale miljøbelastning. Vi jobber for å 
redusere vårt CO2 fotavtrykk ved å:
 
• Introdusere «Sykletiljobben.no»
• Oppfordre til bruk av kollektivtransport til kundemøter
• Legge til rette for hjemmekontor
 


