
LK Precision är certifierade enligt ISO 14001 och har en miljöpoli-
cy som utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vår verksamhet 
ska över tid bedrivas på ett hållbart sätt utifrån miljömässiga, 
sociala och ekonomiska perspektiv. Vi arbetar aktivt och struktu-
rerat med att identifiera, förebygga och åtgärda risker samt finna 
förbättringspotential i affärsverksamheten. Detta samtidigt som 
vi överväger våra intressenters krav och förväntningar, internre-
visioner samt certifieringsprocesser enligt ISO 14001. 

Miljömässigt

Vi ska sträva efter att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att 
jorden och dess naturresurser påverkas i så liten omfattning över 
tid som möjligt genom att:

•  Analysera och hantera riskerna för miljön som vår verksamhet 
kan ge upphov till vid bedömningen av vår miljöpåverkan ur 
ett livscykelperspektiv.

•  Vid förändringar av verksamheten analysera vilken miljöpåver-
kan förändringen kan medföra.

•  Kommunicera våra relevanta miljökrav mot bolagets intressen-
ter (anställda, leverantörer etc.).

•  Vid utökning eller anpassning av lokaliteter samt investeringar 
i maskinell utrustning ta hänsyn till miljö- samt energieffektiva 
lösningar.

• Jobba mot relevanta miljömål för verksamheten.

•  Ha en väl fungerande och miljömässig avfallshantering, där så 
mycket som möjligt av vårt avfall återvinns.

• Verka för att minska CO2-utsläpp från transporter som vi väljer.

• Uppfylla förekommande miljömässiga kundkrav på produkt.

•  Kvartalsvis presentera vår hållbarhetsredovisning över tjänste-
resor, transporter, avfall samt energiförbrukning till XANO.

Hållbarhetspolicy



Socialt

Vi ska sträva efter att verksamheten bedrivs på ett sätt så att det 
över tid tas hänsyn till hälsa och välbefinnande för våra anställda, 
kommande anställda, kunder och leverantörer. Detta genom att:
• Ha en tydlig organisation med ansvar och befogenheter.
•  Ha en trygg och säker verksamhet till följd av ett fungerande 

och systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.
•  Arbeta för en jämställd verksamhet som är fri från diskrimine-

rande och/eller kränkande behandling oavsett anledning.
•  Kontinuerligt förstärka varje medarbetares kompetens genom 

interna och externa utbildningar.
•  Bibehålla och förstärka varumärket LK Precision genom 

Employer Branding.

Ekonomiskt

Vi har ett ansvar gentemot ägare, anställda och övriga intressen-
ter att över tid säkerställa en finansiellt stabil verksamhet genom 
att:
•  Verka för starka och långsiktiga relationer med våra kunder 

och leverantörer.
• Genomföra affärer enligt god affärsetik.
•  Följa lagar och krav samt principen gällande korruption i FN:s 

Global Compact.
•  Ha hög effektivitet i produktionen och god kvalitet på produk-

terna, samt vara resurseffektiva i hela verksamheten.
• Vara lyhörda för de förväntningar som ställs på oss.
•  Bevaka och vara öppna för ny teknik, som kan effektivisera vår 

verksamhet.



Mål

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete ska mätas enligt ISO 14001. 
I dag kan vi följa vår energiförbrukning per arbetad timme 
(instämplad tid). Detta mätetal är dock trubbigt då det påverkas 
av producerad volym och om vi har en kall vinter etc. Mätetalet 
kan därför endast användas för övervakning av vår förbrukning 
och inte styrning av den.

Vi undersöker nu ett projekt för att optimera vår klimatpåverkan 
från CO2-utsläpp. Projektet beräknar klimatpåverkan i enlighet 
med Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard som är en 
globalt accepterad beräkningsstandard för företags klimatutsläpp.
 
Då vi gått över till ett nytt avtal med vår elleverantör Bixia som 
nu förser oss med förnybar energi med O g/kWh CO2 utsläpp 
i stället för snittet i tidigare avtal på 114,3 g/kWh CO2 utsläpp 
förväntar vi oss att baserat på 2020 års elförbrukning spara 160 
ton CO2 utsläpp under 2022.


