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Miljö- och klimatpolicy 

Organisationens vision 
CCS ska vara den ansvarstagande samarbetspartnern vid hantering av flygfrakt åt speditörer och flygbolag på Stockholm-Arlanda 
flygplats och snabbt kunna anpassa verksamheten efter nya krav och önskemål från kunder. 
 
 
Mission 
Genom att välja CCS ska speditörer och flygbolag få hantering utförd av personal som har förmågan att kunna ta till sig nya 
önskemål och krav. Detta ska utföras samtidigt som krav på miljö, säkerhet och kvalitet följs.  
CCS ska som aktör på Stockholm-Arlanda flygplats arbeta aktivt för att minimera vår påverkan på miljön. 

Miljömål 

CCS åtar sig att skydda miljön genom att förebygga förorening av sin omgivning, uppfylla bindande krav och ständigt förbättra sitt 
miljöledningssystem. Därför har vi som mål att ha fordon och utrustning som är så miljövänliga i så stor utsträckning som möjligt. 
 
CCS åtar sig även att: 
 

• Återvinning ska göras i enlighet med Swedavias Miljö- och Energipolicy.  

• Lokaler som används ska drivas med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
 
Mål och mätresultat presenteras internt.  

Vi skall nå mål och uppfylla åtaganden genom att: 
• använda miljövänliga fordon vid transporter inom flygplatsområdena där så är möjligt. 

• aktivt arbeta med energibesparande åtgärder. 

• godshantering i Cargo Centers terminaler görs med eldrivna truckar där ett effektivt återvinningssystem för batterier finns. 

• återvinna så mycket som går av vårt förbrukningsmaterial t ex papper, plast, trävaror och metall. 

• utbildning av vår personal i hur material skall sorteras. 

• följa lagar, förordningar och föreskrifter och följa upp förändringar inom miljölagstiftning. 

• följa krav på rapportering när spill eller liknande miljöpåverkan inträffar. 

• informera medarbetarna månadsvis om våra mål och hur väl vi lever upp till dem. 
 

 
 

Vi vill att våra kunder ska uppleva att vi levererar med: 
 

Tillgänglighet – Ansvar – Precision 

 


