KVM Gruppens Miljøpolitik, Bæredygtig
udvikling og Social ansvarlighed
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KVM Gruppens Miljøpolitik og
politik for bæredygtig udvikling.
KVM’s miljøpolitik støtter og spejler International
Chamber of Commerce (ICC) Charter for erklæring
om bæredygtig udvikling.
Charteret, der er udstedt i Paris, består af 16
grundlæggende principper, der giver rammerne for
miljøbevidst handlinger.
www.iisd.org/business/tools/principles_icc.aspx
KVM’s miljøpolitik er en bekræftelse af vore
hensigter og målsætninger for miljøet, herunder
sundhed og sikkerhed.
Miljøpolitikken gælder for hele KVM Gruppen og
definerer det overordnede miljøarbejde for alle
vore virksomheder og medarbejdere. Ved miljø
forstås arbejdsmiljø, herunder sikkerhed og ydre
miljø.
KVM vil løbende evaluere og forbedre sin
miljømæssige præstation

KVM vil:
 Fremme en bæredygtig udvikling i samfundet

ved at forebygge forurening og fjerne uønskede
påvirkninger af miljøet.
 Sikre at vor indsats resulterer i løbende og
målbare miljøforbedringer.
 Sikre at koncernens aktiviteter planlægges og
udføres under hensyn til det enkelte menneske,
arbejdsmiljøet og omgivelserne.
 Sikre at KVM efterlever den internationale
standard ISO 14001 samt lokal miljø‐ og
arbejdsmiljølovgivning.
KVM Gruppen arbejder efter FN’s Global Compact
principper for at:
 Udvise forsigtighed i forhold til miljømæssige
udfordringer.
 Tage initiativer til at fremme større miljømæssig
ansvarlighed.
 Støtte udvikling og spredning af miljøvenlige
former for teknologi.
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KVM vil udvise forsigtighed i forhold til
miljømæssige udfordringer ved at:
 Være tilbageholdende – ud over hvad loven
kræver – med brug af stoffer og processer, der
kan udgøre en risiko for mennesker og miljø.
 Tilstræbe at være blandt de mest miljøbevidste
virksomheder inden for de brancher, vi befinder
os i.
KVM vil tage initiativer til at fremme miljømæssig
ansvarlighed ved at:
 Øge medarbejdernes miljøbevidsthed og sikre
engagement i miljøarbejdet gennem uddannelse
og træning.
 Tilstræbe
at
opretholde
den
samme
miljøstandard ved outsourcing af produktion.
 Stille miljøkrav til leverancer af materialer,
produkter samt tjeneste‐ og serviceydelser
gennem dialog og samarbejde med leverandører
og entreprenører.
 Indgå i åben og positiv dialog med omverdenen
om resultatet af miljøindsatsen.
 Støtte forskning i forhold af betydning for
miljøet.
KVM vil støtte udvikling og fremme miljøvenlige
former for teknologi ved at:
 Udvikle nye og revidere eksisterende produkter
og processer ved at vurdere den miljømæssige
virkning af materialevalg og ressourceforbrug.
 Sikre, at materialer fra udtjente produkter i
stigende grad kan genanvendes, eller at de kan
bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
 Sikre,
at produktion sker miljømæssigt
forsvarligt.
 Samarbejde
med
myndigheder
om
indretning/drift af anlæg, når der fremkommer
ny lovgivning eller bedre teknologi.
 Sikre, at produkterne ved korrekt anvendelse i
hele deres levetid er ufarlige for mennesker og
miljø.
 Sikre, at transport, herunder transport af
produkter, maskiner, anlæg, olier, kemikalier og
affald, foregår miljømæssigt forsvarligt.
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KVM Gruppens Social ansvar
KVM er opmærksom på sit sociale ansvar og
virksomhedens bæredygtighed samtidig med, at vi
handler med organisationer i hele verden.
KVM har en social ansvarlighed, der er i
overensstemmelse med FN’s Global Compact
Principles på områderne menneskerettigheder,
arbejdskraft og korruption.
www.unglobalcompact.org/what‐is‐gc/mission/principles

I den forbindelse støtter og arbejder KVM efter
FN’s Global Compact Principles.
KVM vil sikre, at alle vore leverandører forstår de
fulde krav i KVM’s Gruppens Sociale ansvar.
Det er vor hensigt at støtte vore leverandører med
at overholde denne politik for at opretholde de
langsigtede fordele for alle parter.
Bevidst og gentagen manglende overholdelse af
denne politik kan resultere i kontraktbrud og
resultere i ophør af handel.

KVM vil sikre:
 At medarbejdere får lige muligheder gennem











afskaffelsen af diskrimination.
At
internationale
menneskerettigheder
respekteres.
At løn betales i henhold til lokale love for at
opretholde en acceptabel levestandard.
At børnearbejde ikke forekommer.
At arbejdstiden og arbejdsvilkårene er holdt i en
passende standard.
At medarbejderne sikres ret til at organisere sig
og anerkende deres ret til kollektive
forhandlinger.
At KVM opererer med nul‐tolerance over for
vold, trusler, misbrug eller fysisk afstraffelse.
At ansættelses vilkår er underlagt lokale
lovbestemmelser.
At vi arbejder imod korruption, herunder
afpresning og bestikkelse.
At vi opfordrer vore leverandører til at indføre
en politik til løbende forbedringer udover
minimums standarder.
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KVM er den førende leverandør af maskiner til produktion af asfalt og betonvarer samt forme til industrien.
Vi designer, fremstiller, leverer og installerer en bred vifte af maskiner, herunder hele anlæg til
asfaltproduktion og betonvareproduktion. Derudover tilbyder vi effektiv service kombineret med et
omfattende vedligeholdelsesprogram.
Fra vor Formdivision er vi en ledende producent og leverandør af skræddersyede forme til
betonvaresektoren.
KVM er en global orienteret virksomhed, skabt af engagerede medarbejdere, kendt for højteknologiske
produkter og miljøbevidste holdninger.
Vi er stolte af vore produkter og serviceydelser og vore maskiners produkter benyttes på vitale områder i
samfundet, – ja, faktisk i alle de miljøer mennesker færdes i.

Lars Jorgensen
CEO, KVM.
KVM International A/S
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www.kvm.com

+44 1332 825 800
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Effektiv service holder hjulene I gang.
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