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Vi ønsker at definere og udbrede miljøpolitikken i Alfa Laval Kolding. Vi ønsker at kende, 
løbende opdatere og handle på de risici, vi har: 

• Acceptere risici 

• Plan eller driftsstyring for risici 

• Eliminer risici 
 
Politikken er gældende for Kolding siten og i øvrigt medarbejdernes fysiske arbejdssted. 
Medarbejdernes arbejdssted er både Albuen 31 og ophold på andre AL sites samt når 
medarbejder arbejder eksternt såsom på rejser, kundebesøg, leverandør besøg mv. 
 
Det er ledelsens ansvar, at medarbejderne har kendskab til politikken. Der er alle 
medarbejderes ansvar at efterleve politikken. Ved den årlige ledelsesevaluering vurderes det, 
om der er anledning til ændring af politikken. 
 
Vi ønsker, at politikken og handleplaner afspejler Alfa Lavals Corperate Environment strategi 
”We can, need and must make a difference”. Alfa Laval Kolding A/S’ miljømål er taget fra de 
corporate målsætninger. 

Alfa Laval Kolding arbejder systematisk på at skabe et godt og sundt miljø. Med fokus på 
forebyggelse af forurening og løbende forbedringer af miljøet er nedenstående politikker 
gældende. 

 
For vore medarbejdere vil vi opnå: 

• at alle medarbejdere har og føler et miljøansvar. 

• at enhver leder har ansvaret for medarbejderens hensyntagen til miljøet og skal sørge for, at 
medarbejdere har den nødvendige uddannelse og forståelse for relevante miljøbeskyttende 
foranstaltninger. 

• at enhver medarbejder har ansvaret for sin egen miljømæssige adfærd og samtidig tager 
medansvar for kollegers miljømæssige adfærd. 

 
For vore omgivelser vil vi være kendt som: 

• den virksomhed der, hvis der opstår uhensigtsmæssige miljømæssige påvirkninger, 
afhjælper dette hurtigst mulig, til mindst mulig gene for det omgivende samfund og i 
samarbejde med myndighederne. 

• den virksomhed, der overholder relevante lovmæssige krav og andre krav miljømæssigt, vi 
har tilsluttet os. 

 
For vore produkter og vores produktudvikling vil vi opnå: 

• at der inddrages miljømæssige aspekter ved udviklingen af vore produkter. 
 
Vore leverandører vil vi udvikle til: 

• at tage hensyn til miljøet og løbende arbejde med at minimere egne og underleverandørers 
miljøpåvirkninger. 

 
For produktionen af vore produkter vil vi opnå: 

• at vore produkter fremstilles ved en effektiv udnyttelse af naturens ressourcer og med 
hensyntagen til omgivelserne mod spild og forurening, for derved at minimere 
miljøpåvirkningerne. 


