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Miljødokument for KABEL, versjon 1 
Firma: 
 

ELKO AS 
Tel. +47 67 80 73 00 

Eyvind Lyches vei 10  
NO-1338 Sandvika 

Produkt Gruppe: Tele- og data signalkabler, 230V EDB kabelsett 
 

Krav oppfylt KRAV 
Lovbes-
temte 
krav 

Ja Nei Ikke
Kommentarer 

1 Miljøtilpasset konstruksjon/gjenvinning      
1.1 Produktene er konstruert for enkel demontering 

av store detaljer for gjenvinning. (Dette gjelder 
om produktene inneholder miljøfarlige emner 
eller er så store att de kan forventes demontert 
ved skroting).* 

   X 

 

1.2 Store plastdetaljer består av material som er 
lett å gjenvinne.    X 

 

1.3 Alle plastdetaljer over 50g er merket i h. h. t. 
ISO 11469.    X 

 

1.4 Produktene er frie for emner som bryter ned 
ozonlaget (bl.a. CFC og HCFC).* X X   

 

1.5 Produktene er frie for PCB. X     
1.6 Produktene er frie for kvikksølv.* X     
1.7 Produktene er frie for bly med unntak av bly i 

loddeforbindelser.    X 
 

1.8 Produktene er frie for bromerte 
flammehemmere (PBB, PBDE og PBBE).* X X   

 

1.9 Produktene er frie for PVC* i kabler og 
ledninger  X   

230V kabelsett 
inneholder PVC 

1.10 Produktene er frie for PVC* i øvrige deler  X    
1.11 Produktene er frie for kadmium.  X X    
1.12 Produktene er frie for batterier, definert som 

miljøfarlige iht. EU direktivet 91/157/EEC.  X   
 

1.13 Produktene er frie for løsningsmiddelsbaserte 
farger/og lakker.  X   

 

1.14 Produktene er frie for metallpigment og øvrige 
miljøfarlige emner i farger/lakker eller plaster.  X   

 

2 El-sikkerhet, elektromagnetisk 
kompatibilitet EMC etc.     

 

2.1 Produktene oppfyller aktuelle nasjonale og 
internasjonale el - sikkerhetsbestemmelser.* X X   

 

2.2 Produktene oppfyller aktuelle nasjonale og 
internasjonale EMC - bestemmelser.* X X   

 

2.3 Produktene er tredjepartsertifiserte for 
elsikkerhet og EMC.*  X   

 

2.4 Produktene har CE-merking.* X X    
3 Forpakning      
3.1 Produktenes emballasje er gjenvinnbar.  X    
3.2 System finns for innsamling av emballasje.  X    
3.3 Bedriften er medlem/har avtale, ett eget system 

for innsamling og gjenvinning av emballasje.* X X   
 

3.4 Emballasje av plast er merket iht. DIN 6120.   X   
3.5 Emballasjen er fri for PVC  X    
4. Miljøpolitikk      
4.1 Bedriften har en dokumentert miljøpolitikk.*  X    
4.2 Bedriften er EMAS-sertifisert*   X   
4.3 Bedriften er ISO 14000-sertifisert  X    
4.4 Bedriften er medlem av RENAS  X    
4.5 Produktene er tilpasset till RoHS direktivet X X    
* utfyllende informasjon finns på neste side 
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Utfyllende informasjon til Miljødeklarasjonen for elektriske produkter 
 
1.1 Små elektriske produkter kommer ved skroting sannsynligvis ikke til å bli demontert, (med unntak av 

produkter som inneholder miljøfarlige komponenter som kadmiumbatterier) men kommer til å bli slått i 
stykker mekanisk eller bli brent opp. Verdifulle materialer kommer så til å bli gjenvunnet. 

1.4 Anvendelse av komponenter som bryter ned ozonlaget skal kasseres iht. EU-rådets forskrift nr. 30, 93/94. 
1.5 – 1.10 Med fri menes at ingen detalj i produktet inneholder mer enn 0,1% vektprosent av det angitte 

materialet 
1.6 Gjellende bestemmelse gjør unntak for små mengder kvikksølv i visse elektriske komponenter, f.eks. 

lysrør og sparepærer. 
1.8 Innen OECD pågår et arbeide med å begrense anvendelsen av visse flammedempende midler som PBB, 

PBDE og PBBE. 
1.11 Med fri menes att ingen detalj i produktet inneholder mer enn 0,01% vektprosent av det angitte materialet.  
1.14 Med miljøfarlige deler menes deler angitt i Svenske Kjemikalieinspeksjonens begrensningsliste. 
2.1 Produktene kan markedsføres i EU bare om gjellende forskrifter med tilhørende elsikkerhetsstandard 

tilfredsstilles. 
2.2 Produktene får markedsføres i EU bare om gjellende forskrifter med tilhørende standard for EMC 

tilfredsstilles. 
2.3 Tredjepartsertifisering er frivillig i EU. 
2.4 CE-merking innebærer att aktuelle EU-direktiv for produktet oppfylles. CE-merket skal finnes på produktet 

og/eller forpakningen og/eller i bruksanvisningen. 
3.3 I enkelte land må leverandørene ha ett system for innsamling/gjenvinning av forpakninger eller være 

tilsluttet et bransjefelles system. 
3.5 Med fri menes att ingen detalj i produktet inneholder mer enn 0,1% vektprosent av det angitte materialet. 
4.1 En beskrivelse av bedriftens miljøarbeide kan skaffes tilveie på etterspørsel, alternativt vedlegges denne 

deklarasjonen. 
4.2 EU-direktiv, miljøsertifikat med en offisiell miljørapport. 
 
Tilleggsinformasjon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Skjemaet er utarbeidet av E.L. Elmateriel Leverantörernas förening. 


	Miljødokument for KABEL, versjon 1
	Forpakning
	Miljøpolitikk
	 
	Utfyllende informasjon til Miljødeklarasjonen for elektriske produkter


