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Milijöstyrning 

Ce-Ce Elservice AB verkar för ett miljöarbete för att skapa en hållbar framtid. 

ARBETENS UTFÖRANDE 

Då vi projekterar eller räknar på en anläggning tänker vi energieffektivt genom hela arbetsprocessen: 

 Planering av anläggningar
 Inköp för anläggningar
 Utförande av anläggningar
 Rivning av anläggningar
 Återvinning av anläggning

TRANSPORTER 

Vi sköter om och har kontroll på att vår servicebilar är säkra och fungerar på ett betryggande sätt. Bilarna 
skall endast vara lastade med sådan utrustning som krävs för dagligt arbete då extra last medför dåliga 
vägegenskaper och hög förbrukning av drivmedel. Vi framför fordonen på ett lugnt och säkert sätt i 
trafiken då det spar energi och minskar utsläpp. Vi verkar för att uppdatera vår bilflotta så att den är så 
energisnål som möjligt. Här måste beaktande tas med för varje arbetsanpassning som fordonet skall 
utföra. 

 Vår bilflotta skall belasta miljön i så liten utsträckning som möjligt.
 Vi samordnar transporter i så stor utsträckning som möjligt
 Vi använder våra grossister till att utföra leveranser till våra arbetsplatser för att effektivisera och 

minimera utsläpp.

 Vi använder Förlängda Armen för eventuella oförutsedda transporter som har ett väl integrerat 
miljöarbete i sin organisation.

ÅTERVINNING 

Alla produkter skall återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Allt material som demonteras eller blir spill 
skall separeras och läggas för återvinning i för produkten avsedd plats. Finns inte möjligheten på 
arbetsplatsen skall material omhändertas.  

 Vid återvinning förs dokumentation för egenkontroll samt fakturaunderlag
 Överblivet/Uttjänt samt spill material demonteras, separeras och återvinns
 Vi återvinner:

o Kablage
o Kabelstegar
o Metall
o Lysrör
o Ljuskällor
o Elektronik
o Batterier
o Kondensatorer

 Vi innehar avtal med Återvinningscentral Vantör

INKÖP 

 Vi prioriterar produkter med låg miljöpåverkan som är hållbara över tid.
 Våra kunder erbjuds styrutrustning för energisparande vid installationer
 Våra leverantörer tillhandahåller miljödokument vilka vi beaktar i största möjliga mån.
 Elektronik och material väljs med avseende på livslängd och hållbarhet för att minimera 

miljöpåverkan.




