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KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY 
 

Lindabkoncernens produkter och lösningar ska vara kundens förstahandsval för såväl 
kvalitet som miljö. Vi strävar efter att skapa värde för våra intressenter genom att uppfylla 
våra kunders och medarbetares behov samt behoven hos de samhällen där vi bedriver 
verksamhet.  

Lindabkoncernen eftersträvar att skydda miljön på lång sikt och är medvetna om sitt ansvar 
gentemot kommande generationer. Vi arbetar med kontinuerlig förbättring för att ta fram 
säkra produkter och lösningar som förenklar byggarbetet för våra kunder och erbjuder de 
allra bästa lösningarna både för samhället och vad gäller produktens livscykel. Produkter och 
lösningar ska bidra till att göra byggnader mer energieffektiva och miljövänliga.  

Denna kvalitets- och miljöpolicy distribueras inom Lindabkoncernen och är tillgänglig även för 
andra parter. Lindabkoncernens chefer ansvarar för att implementera denna policy samt de 
övergripande målen inom sina organisationer. Varje enhet måste också själva definiera 
relevanta miljömål som är lämpliga för deras verksamhet. 

Vårt löfte  

• Leverera produkter och lösningar av rätt kvalitet i rättan tid. 
• Uppfylla och om möjligt överträffa kundens förväntningar. 
• Uppfylla och om möjligt överträffa kraven från tillämpliga lagar, förordningar, 

branschpraxis och andra kvalitets- och miljökrav som gäller Lindabkoncernen. 
• Certifiera och löpande förbättra miljöledningssystem och kvalitetsstyrningssystem 

enligt ISO 14001 och ISO 9001 vid de större produktionsenheterna. 
• Stödja målen i FN:s Agenda 2030 – förhindra föroreningar och skydda miljön. 
• Vara transparenta och informera om hållbarhetsarbetet genom att rapportera i 

enlighet med GRI-riktlinjerna (Global Reporting Initiative). 

Vårt fokus  

• Identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar och 
genomföra förändringar för att öka kundnöjdheten. 

• Arbeta systematiskt med att identifiera och minimera miljöriskerna hos produkter och 
verksamheter. 

• Övervaka att det material som Lindab använder är återvinningsbart i så stor 
utsträckning som möjligt. 

• Ha kontroll över kemiska ämnen och byta ut identifierade farliga ämnen.  
• Utbilda och vidareutveckla våra medarbetare för att öka deras kompetens och 

engagemang i denna policy. 
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