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Instruktion
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0
Sammanfattning, ansvar, innehåll
0.1
Sammanfattning
Instruktionen beskriver hur bolaget arbetar med kvalitet.
0.2
Ansvar
VD ansvarar för att instruktionen följs.
0.3
Innehåll
7310
Instruktion
3 sidor
1
Allmänt

2
Verksamhet

En god miljö i verksamheten och vid hanteringen produkter är viktigt för
CHS Controls. Målsättningen för miljöarbetet är att all verksamhet ska hålla hög
kvalitet och följa gällande regelverk för hantering av produkter.

CHS Controls AB är ett försäljningsbolag utan egen tillverkning. Bolaget
representerar andra företags produkter med långsiktiga relationer. Företaget
har, i anslutning till kontoret, ett lager där många produkter tas emot och
levereras ut. Bolaget konstruerar och sätter samman en del mindre system
genom samverkan med lokala företag, som monterar slutprodukten.
Produkter, som marknadsförs, är främst elektiska apparater och
installationsmaterial går in som insatsprodukter i våra kunders produkter eller
utgör kompletta produkter. Kunderna är maskintillverkare och olika företag och
processindustri och offentliga verksamheter. Många av våra produkter möter sin
slutanvändning i Europa men en viktig kompetens i vårt erbjudande är produkter
för export t ex enligt Nordamerikansk standard, UL, ANSI, NFPA, och slutanvändning hos kunder på den marknaden.

3
Miljöföreskrifter

4
Källsortering

5
Resor

CHS Controls AB
Florettgatan 33
SE-254 67 Helsingborg, Sweden

Bolaget följer upp de produkter som marknadsförs med utgångspunkt i RoHS
och REACH direktiven från EU. Dessa direktiv ska följas. En del av våra kunder
har mer omfattande krav på sina leveranser och vi hjälper dem att finna
produkter som motsvarar deras krav t ex under standarder som gäller i
Nordamerika. Vi följer upp för att kunna leverera certifikat och information om
våra produkters miljöpåverkan enligt RoHS och REACH.

Bolaget har som rutin att källsortera allt avfallsmaterial för återvinning. Detta
gäller för förpackningsmaterial som wellpapp och plast liksom för
transportmaterial som träpallar. Kontorspapper hanteras separat för återvinning
skilt från annat restavfall.

Bolagets externa verksamhet som resor, men även för personalens resor,
eftersträvas och uppmuntras till samåkning och att resor företags på mest
miljövänliga sätt. Vid kundbesök, där bil används, planeras för samordning av
besöken.
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6
Energianvändning

Elförbrukning i bolagets lokaler hålls så låga som möjligt genom användning av
energisnåla armaturer som lysrör och LED.
Vid nyanskaffning av kontorsmaskiner prioriteras utrustning med bästa
energivärde.
Uppvärmning av de hyrda lokalerna sker genom via stadens fjärrvärmenät.

7
Kemikalieanvändning

CHS Controls AB
Florettgatan 33
SE-254 67 Helsingborg, Sweden

Bolaget använder få kemiska produkter. Det är framförallt produkter för
rengöring. Vid val av produkter eftersträvas typer som bryts ner till naturliga
produkter. Uppföljning sker via produkternas datablad.
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Instruktion – Revisionsblad
7310 – Miljöpolicy
Ändringar till denna instruktion påverkar hela instruktionen. Revision av
instruktionen påverkar alla sidor, om en ändring är gjord på någon sida.
Godkänd revision
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