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MILJÖPOLICY 
CEPA STEELTECH AB 
 

CEPA Steeltech tillverkar och säljer plåtkomponenter till verkstadsindustrin. 
Tillverkningen består främst i stansning, laserskärning, kantbockning, svetsning, 
lasersvetsning, pressning, djupdragning, pulverlackering och montering. Vi 
producerar allt från enstaka detaljer till större serier, allt enligt önskemål från kund. 

Vår verksamhet ger upphov till ett antal olika miljöaspekter, exempelvis förbrukning 
av olika råmaterial, främst plåt i olika kvaliteter, förbrukning av energi i form av el och 
gasol, förbrukning av kemikalier, uppkomst av avfall samt transporter från 
leverantörer och till kunder. 

De miljöaspekter som bedömts som betydande och som därmed är särskilt viktiga för 
CEPA Steeltech är vår energiförbrukning, bränsleförbrukning samt uppkomst av 
metallskrot. 

Vi ska därför minimera vår miljöpåverkan genom att:  

utnyttja råmaterial i så stor utsträckning som möjligt och minimera kassationer och 
därmed även uppkomsten av skrot 

När vi köper råvaror, ska vi säkerställa att vi undviker konfliktmineraler (3TG) så långt 
som möjligt 

använda så energieffektiv utrustning som möjligt och effektivisera vår 
produktionsprocess så energiförbrukningen blir så låg som möjligt utifrån det värde vi 
skapar 

tillämpa produktvalsprincipen i val av kemiska produkter och välja den med minst 
miljöpåverkan när så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt 

skydda miljön och förebygga utsläpp av oljor, avfall och andra föroreningar som vår 
verksamhet kan ge upphov till 

efterleva den miljölagstiftning vi berörs av samt andra bindande krav 

 

CEPA skall vidare ständigt förbättra miljösystemet och resultatet av de aktiviteter vi 
genomför gällande miljö, säkerhet, värde, mänskliga relationer, konkurrenskraft och 
lönsamhet. 
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Environmental Policy  
CEPA Steeltech AB 
 

CEPA Steeltech manufactures and sell metal components for the engineering 
industry. The production primarily consists of punching, laser cutting, bending, 
welding, laser welding, pressing, deep-drawing, powder coating and assembly. We 
produce everything from single articles to larger series of articles, all according to the 
request of our customers. 

Our business gives rise to a number of different environmental aspects, such as 
consumption of different raw materials, mainly sheet metal in various grades, 
consumption of energy in the form of gas and electricity, consumption of chemicals, 
generation of waste as well as transportation from suppliers and to customers. 

The environmental aspects that are considered significant and therefore are 
especially important to CEPA Steeltech is our consumption of energy and fuel as well 
as the metal scrap our business produce. 

We shall therefore minimize our environmental impact by:  

utilizing raw materials as much as possible and minimizing scrap 

When we buy raw materials, we must ensure that we avoid conflict minerals (3TG) as 
far as possible 

using as energy efficient equipment as possible and streamline our production 
process so that the energy consumption becomes as low as possible based on the 
value we create 

choosing chemical products with the least environmental impact when technically 
possible and economically reasonable 

protecting the environment and preventing emissions of oils, waste and other 
pollutants that our business can give rise to 

complying with the environmental legislation that we are affected by as well as other 
binding requirements 

 

Furthermore, CEPA shall continuously improve the environmental system and the 
results of the activities we carry out regarding the environment, safety, value, human 
relations, competitiveness and profitability. 

   


