
 
 

NORDKALKS VERKSAMHETSPOLICY 

Vårt mål är att bli erkända som det ledande företaget som levererar 
kalkstensbaserade produkter och lösningar i Nord- och Centraleuropa. Vi 
strävar efter operationell excellens i allt vi gör. 
 
Vi riktar stort fokus på säker och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda, 
underleverantörer och besökare.  
 
Vi åtar oss att uppfylla våra kunders behov och förväntningar genom att 
bryta, förädla och leverera kalkstensbaserade produkter och hållbara 
lösningar. 
 
Vi agerar som ett ansvarsfullt företag och vidtar tillbörliga åtgärder för att reducera påverkan av vår 
exploatering av naturresurser. 
 

 
 
Vi följer nationell lag och andra bestämmelser relaterade till våra anställda, produkter, verksamheter och miljön 
i de länder där vi är verksamma. 
 
Vi förbättrar kontinuerligt vårt ledningssystem, som följer kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och 
GMP+ standarderna. 
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Paul Gustavsson 
Verkställande direktör 

HÄLSA OCH 
SÄKERHET 

KVALITET MILJÖ 

Vi erbjuder säkra och 
hälsosamma arbetsplatser, 
förebygger arbetsrelaterad 
olycka och ohälsa. Vi också 
utvecklar och uppmuntrar 
säkerhetsarbete på ett enhetligt 
och organiserat sätt mot vårt 
mål om noll olyckor.  
 
Hälsa och säkerhetsfrågor är 
alltid först på vår agenda. 
 
Vi rapporterar säkerhets-
observationer och delar bästa 
praxis förebyggande både 
internt och externt, för att 
minska arbetsmiljörisker och 
faror. 
 
Vi konsulterar och involverar 
våra anställda och vi deltar alla 
aktivt och bidrar till vårt interna 
säkerhetsarbete och 
ansträngningar.  
 
Vi uppmuntrar våra anställda att 
engagera sig i sin personliga 
och yrkesmässiga utveckling.  

Vi känner till våra kunders 
behov och vi levererar våra 
produkter och tjänster vid 
överenskommen tid och med 
rätt och enhetlig kvalitet från alla 
våra anläggningar.  
 
Kvalitetsmätningar är definiera-
de, enhetliga och ses över 
regelbundet. Åtgärder vidtas 
kontinuerligt för att förbättra vår 
kvalitetsprestanda.  
 
Kundnöjdhet mäts regelbundet 
för att bedöma vår prestation 
och för att mäta kontinuerlig 
förbättring av effektivitet samt 
ändamålsenlighet i våra 
processer.  
 
Som en av länkarna i 
foderkedjan säkerställer vi 
fodersäkerhet i varje steg i vår 
verksamhet. 
 
Vi utvecklar kontinuerligt nya 
lösningar för nuvarande och 
framtida kundbehov. 
 

Vi strävar efter fullt utnyttjande 
av allt brutet material genom en 
välbalanserad exploatering av 
naturresurserna.  
 
Vi minskar utsläpp genom 
förbättrad energieffektivitet och 
användning av alternativa 
bränslen.  
 
BAT (bästa tillgängliga teknik) 
tillämpas alltid för att möjliggöra 
den mest effektiva kontrollen av 
utsläppen.  
 
Vi förstår påverkan av vår 
verksamhet på naturligt vatten. 
Dessa frågor dokumenteras 
alltid i våra vattenhanterings-
planer.  
 
Vi strävar efter att återställa 
utbrutna områden till natur eller 
annat användbart skick. 
Principerna för stängning av 
täkter beskrivs i våra efter-
behandlingsplaner. 

Kvalitet 
ISO 9001 

Miljö 
ISO 14001 

Hälsa och 
säkerhet 

ISO 45001 


