
Miljöpolicy
Lättelement AB skall i samverkan med leverantörer och kunder bedriva en verksamhet som 
långsiktigt är i balans med naturen. Vår skyldighet är att bedriva en verksamhet så att miljön 
skyddas, råvaror och energi används på ett effektivt sätt. Våra insatser skall styras av en 
sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt moti-
verat. Hänsyn till miljö och natur skall ha en hög prioritet i våra utvecklingsstrategier.Vår 
strävan skall vara att klara det som föreskrivs i gällande lagar, förordningar och villkor inom 
miljöområdet med god marginal.

Det övergripande ansvaret för miljöfrågor ligger på företagsledningen jämte styrelsen för Lättelement 
AB. Huvudansvaret för det löpande miljöarbetet ligger hos företagsledningen. All vår personal skall visa 
ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och följa fastställda instruktioner och rutiner. 
Miljöarbetet skall vara integrerat i företagets normala verksamhet. Det skall bedrivas så att kunder och 
övrig omvärld förknippar företaget och slutprodukterna med hänsyn till naturen, god miljö och ansvars-
full användning av naturresurserna. Våra produkter skall vara ofarliga för människor och miljö. Produk-
terna skall vara miljödeklarerade. Utvecklingen av nya produkter skall styras av kundernas behov. 
Marknadsföringen med miljöargument skall grundas på fakta.

Inom Lättelement AB skall ett fortgående arbete bedrivas för att göra våra tillverkningsprocesser och 
utsläpp skonsammare för miljön. Detta innebär ett fortgående arbete med att så långt det är möjligt 
tillämpa etablerad teknik för att sluta processer och ytterligare förbättra reningsmetoder för utsläpp till 
vatten och luft. Vid investeringar skall metoder med miljömässiga fördelar ha prioritet. Vi skall minime-
ra uppkomsten av avfall och så långt det är möjligt återanvända avfallet. Lättelement AB skall besitta 
goda kunskaper om effekterna på miljön av företagets verksamhet och om åtgärder för att minska 
icke önskvärd miljöpåverkan. Lättelement AB skall ingående följa utvecklingen av miljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde

Lättelement AB skall verka för att våra leverantörer lever upp till samma ansvar som vi ställer på 
oss själva och att i tillämpliga fall kräva förbättringar i deras verksamhet för att göra den förenlig med 
Lättelement AB:s principer.

Vårt sätt att hantera miljöfrågor skall präglas av öppenhet. Våra kunder, medarbetare och 
samhälle skall känna förtroende för oss. 

Denna policy är en del av Lättelement AB:s övergripande mål och riktlinjer. 
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