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Branschpolicy för återvinning (EOL-policy)
Syfte
Våra produkter skall ge låg miljöbelastning samt bidra till ett uthålligt
samhälle.

Policy
Vi bedriver vår verksamhet i linje med bästa tillgängliga, ekonomiskt och miljömässigt försvarbara teknik.
Självklart överensstämmer detta med lagar och förordningar på de marknader där vi verkar. Vi vårdar vår
miljö så att vårt handlande gynnar kommande generationer.

Nya produkter utvecklas och konstrueras med tanke på nyskapande, miljövänlig
teknologi samt användning av material och komponenter som underlättar återvinning
och ansvarsfullt omhändertagande av uttjänta produkter i linje med "livscykeltänkande", där
energiutvinning är ett alternativ.

Tillverkningsskrot kontrolleras och behandlas med prioriterad inriktning på
Återanvändning eller återvinning.

Vi hanterar kabelavfall så att största möjliga miljöhänsyn uppnås samt använder oss av godkända
återvinnare (se bilaga 1).
Vår bransch deltar i arbetet så att det finns fungerande system för återvinning av våra produkter.
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Bilaga 1
Av branschen använda återvinnare är främst:
Stena Recycling,
RagnSells,
Kuusakoski Recycling,
SITA och
IL Recycling

Swedish Manufacturers of Cables and Wires
Box 5510, 114 85 Stockholm | Besöksadress: Storgatan 5 | Tel: 08-782 08 50
selcable@teknikforetagen.
Selcable Branschförening för svenska kabeltillverkare – Kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB
Medlem i EUROPACABLE - European Confederation of Associations of Manufacturers of Insulated Wires and Cables

