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MILJÖARBETE 
HOS AXELENT

VI TÄNKER GRÖNT
Miljön ligger oss varmt om hjärtat. 
Därför har vi utvecklat ett miljötänkande 
i syfte om att värna om såväl den interna
som externa miljön. 

MILJÖARBETE
Vår ambition är att vårt miljöarbete skall ut-
formas i samklang med samhällets miljömål, 
lokala guidelines och förordningar. Vår 
gemensamma strävan inom Axelent är att 
ständigt öka kompetensen inom detta priori-
terade område. 

MILJÖPÅVERKAN
Den miljöpåverkan Axelent har idag kommer 
framförallt från vår produktion, våra tran-
sporter, tjänsteresor och vår förbrukning av 
el och förbrukningsvaror. Våra produkter är 
100 % återvinningsbara och lackeras med 
pulverlack helt utan lösningsmedel. 

ÅTGÄRDER
Vår målsättning är att miljöperspektivet ska 
vara en naturlig del av det dagliga arbetet 
och att våra insatser kan bidra till att skapa 
en bättre omvärld för denna men framförallt 
kommande generationer.

Vi använder oss främst av miljöcertifierade 
transportbolag med specifika mål för ett 
aktivt miljöarbete. I samarbete med våra 
transportbolag har vi anpassat vårt förpack-
ningssystem efter lastbilarnas mått för att 
minska tomrum i lastutrymmet och därmed 
antalet transporter. Ett aktivt arbete sker 
dagligen för att samordna de leveranser som 
lämnar Axelent. Vi arbetar i största möjliga 
mån med lokala eller närliggande leverantörer 
och samarbetspartners för att på så vis und-
vika onödigt långa transportsträckor. 

Axelent har ett effektivt återvinningssystem 
som använder kylvattnet i svetsarna för att 
värma upp lokalen. Vi har en egen transfor-
mator vilket innebär att vi tar in högspänning 
och på så sätt får en högre utnyttjandegrad av 
den el vi använder.

AXELENT - 
INTE BARA 
GULT OCH SVART

Vi arbetar också kontinuerligt med vårt mål 
att använda mer grön energi, till exempel är 
vi aktivt involverade i att inrätta vindkraftverk 
för att ge oss strömförsörjning genom grön-
teknik.

Inom företaget pågår dessutom ett ständigt 
arbete för att förändra resandet till mer miljö-
vänliga alternativ. Detta sker bland annat 
genom att vi använder så kallade miljöbilar 
och att genom teknisk utrustning eller andra 
hjälpmedel minska vår miljöpåverkan. Vi 
arbetar aktivt för att minska vår pappersför-
brukning samt källsorterar och återvinner i 
största möjliga mån verksamhetens avfall.

Som diagrammen nedan visar använder  
frekvent vi vår miljöstation även för kontors-
material och wellpapp.

Avfall 2013 (kg) 

Metallskrot, 189030 kg 

Träavfall, 32590 kg 

Brännbart avfall, 17020 kg 

Wellpapp, 1860 kg 

Kontorspapper, 432 kg 

Elektronik, 284 kg 

Avfall 2014 (kg) 

Metallskrot, 207120 kg 

Brännbart avfall, 26620 kg 

Träavfall, 25310 kg 

Kontorspapper, 900 kg 

Wellpapp, 480 kg 

Elektronik, 0 kg 
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