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Verksamhetspolicy för Cementa AB
Cementa AB är certifierad enligt arbetsmiljö-, kvalitet-, miljö- och
energistandarderna ISO 45001 ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001.
All verksamhet inom Cementa AB skall ovillkorligen, vid alla tidpunkter och i alla våra
aktiviteter, följa gällande lagar och förordningar, både nationellt och EU-lagstiftning samt
vara i linje med HeidelbergCement Group policys/riktlinjer och sträva till ständiga
förbättringar och hållbarhet i allt vi gör för våra kunder, partners, samhället i stort och
oss själva. Hållbarhet ska genomsyra vår organisation i dess kärnverksamhet,
partnerskap och aktiviteter.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av den ordinarie verksamheten och en del av vårt
ständiga förbättringsarbete. Det är vår vilja och vår skyldighet att förebygga skador och
arbetsrelaterad sjukdom för medarbetare och för anlitade entreprenörer och
underentreprenörer. Fokus ligger på höga krav på systematiska riskbedömningar och åtgärder,
underhåll av teknisk utrustning, väl fungerande rutiner samt en bra fysisk och psykosocial
arbetsmiljö. Genom synligt och kännbart ledarskap, riskrapportering och analys av incidenter
samt utbyte av god HSE-praxis främjar vi en kultur där ALLA deltar aktivt och utvecklar
arbetsmiljön.
Kvalitet
Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att möta kundernas krav, förväntningar och behov i
allt vi gör. Vi ska leverera produkter och tjänster i enlighet med överenskommen kvalitet enligt
gällande standarder och ha våra (lednings-) system utformade och implementerade för att
stödja styrningen av värdekedjan.
Yttre miljö
Vi bygger en kultur som skall stödja en kontinuerlig förbättring inom miljö- och klimatpåverkan.
Våra handlingar ska baseras på bevarande/skydd av naturresurser och att undvika
klimatförändring genom att minska CO2-utsläpp från våra verksamheter. För att hantera vår
miljöprestanda är vi skyldiga att inhämta och agera på objektiva data och statistik, och att ha
våra system redo att stödja kontinuerlig kontroll.
Energiledning
Vi skall minska vår energiförbrukning genom ständiga förbättringar, effektivisering och
kommunikation av prestandan i syfte att bidra till lägre miljöpåverkan och kostnadsminskningar.
Underlag för operativa prioriteringar inom alla våra relevanta processer uppdateras kontinuerligt
vilket ger oss möjlighet att uppnå övergripande mål och detaljerade energimål.
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