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Miljöberättelse år 2019 

Verksamhet: Protech West AB  

Verksamhetens miljöarbete 
År 2010 blev Protech West AB Miljödiplomerade ett led i vår verksamhet att ställa högre krav och påverka 
vår miljö gentemot underleverantörer,leverantörer och övriga nyckelpersoner i vår verksamhet. 
  
Protech West AB fick under 2010 sina underleverantörer att utbilda sig på   
Ekocentrum i Göteborg i en grundläggande Miljöutbildning.   
   
Miljödeklaration gentemot våra leverantörer skapades under 2010   
uppföljning av leverantörers Miljöpåverkan fortskrider under 2019    
   
Protech genomgår en förändring av faktureringsverksamheten under 2010-2020   
då vi till samtliga kunder skickar våra fakturor genom efakturering.   
   
Vi förhandlar även med våra leverantörer om efakturor även här har vi fortskridit med bra utslag, arbetet 
fortgår som mål att samtliga skall skicka protech efakturor under 2020.   
   
Protech har tagit bort samtliga enheter ur vårt förbrukningssortiment av sprayer   
allt för att påverka så lite som möjligt på vår miljö.   
   
Protech har även uppdaterat vår hemsida med miljöinformation och dokument   
under 2019 och kommer fortlöpande att förmedla så mycket information som möjligt   
genom hemsidan. 
 
70% av Protechs leverantörer använder sig idagsläget av Iso 14001/Miljödiplomering  
 
Protech använder sig av Din Biltvätt som har en god Miljöstrategi/godkända kemikalier 
 
Protech använder sig av Fortnox affärssystem som är webbaserat där vi kan skicka fakturor 
offerter/order och annat utan pappershantering vilket främjar vårt miljötänk. 
 
Protech främjar inköp genom nätet då vi kan påverka våra leveranser direkt ifrån leverantör 
till våra slutkunder samt att vi får digitala handlingar att arbeta med i verksamheten.  
 
Genomförda miljöförbättringar 
Protech har under 2019 investerat i Better Globe där vi kan hjälpa till med klimatkompenseringar 
Där vi månatligen köper donationspaket som innehåller följande 
 
- 2 Better Globeträd (som Protech äger) 
- 2 donationsträd (till behövande samhällen i dessa områden) 
- 600 liter vatten till fattiga bönder (byggs med hjälp av uppsamlare) 
- 1,5 Euro för skolbyggnad (för barnens framtid och utbildning) 
- 1,5 Euro för mikrofinansiering (där bönder och befolkning kan starta egna rörelser med inriktning på miljö) 
 
Protech fortskrider under 2019 byggt ut ljuddistributionsnätet på Liseberg 
Där vi kan fjärrstyra på distans för service/rådgivning vilket minimerar våra besök på plats 
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Protech har Preem som leverantör på allt bränsle 
Det enda bolaget som kan leverera produkter som värnar om miljön på bästa tänkbara sätt idagsläget 
Ett företag som ständigt tänker i nya banor för att påverka miljöpåverkan till det bättre. 
 
Protech Har flyttat sin verksamhet till Jonsered där kontor och lager finns idagsläget. 
Detta medför att vi har kontroll på våra kostnader samt att vi kan påverka vår hyresvärd vid eventuella 
miljöförbättringar. 
 
Protech har införskaffat kontor där vi har köpt loss befintlig inredning av tidigare hyresgäster 
Inhandling av diverse kontorsutrustning ifrån Östhjälpen second hand har gjorts under hösten 2019 
 
Protech har i Ljudprojekt (Underlandet) Lisebergs Nöjespark återanvänt kablage ifrån andra installationer för 
hela installationen av Talat Utrymningslarm.  
500m kablage av brandklassad kabel till ett värde av 19,000:-ex moms  
Vi arbetar konstant i vårt miljötänkt för att skapa lösningar där vi kan minimera miljöpåverkan.  
 
Protech har sänkt Dieselförbrukningen ÅR 2019 med 874,35liter. 
 
 
 

Sammanställning av nyckeltal 
 

Sammanställning av 
nyckeltal 

År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2019 

Omsättning 5,593,426 3,092,249 5653 3531 3860 3246 3,115,252 

Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 

Miljöaspekt Indikatorer/ 
nyckeltal  

Återvinning 
Avfall Wellpap 

         kg 298,40                          193,20kg 

Återvinning 
Avfall Metall kg                                     68kg 

Bistånd Träd st 24 24                         26 

Bistånd Donationer 
för bönder afrika st 12 12                         13 

Diesel  
Transporter liter             4153 3133 1727 1358 1415,82liter 

Bensin 95 
Transporter liter             31 48 115 134 11,13liter 

Elförbrukning 
lokaler kwh             5709 5878 2059 6026 Ingår 

Hyra 

Trädplantering st 750 813                         763 

Acp Bensin  
Förnybar råvara 
i bensin 

% 16 16       10             20 

Acp Diesel  
Förnybar råvara 
i diesel 

% 44 40                         89% 
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Bistånd Vatten för 
bönder afrika Liter 6000Liter 6000Liter                         6500Liter 

CO2 Kompensering 
per år Better Globe Ton 275Ton 406,5Ton                         394,5Ton 

Återvinning 
Avfall Batterier Kg       25kg 
Inköp av varor, 
produkter och 
tjänster 

CO2       2004kg 

Utsläpp till luft CO2       1426,95kg 

         

Utvärderad och 
godkänd av ledningen 

 

Datum: 2020-05-05 Namnteckning 

   

  Namnförtydligande 

Protech West AB Hans Dahlgren

Protech West AB Hans Dahlgren
Hans Dahlgren


