Hållbarhetspolicy K-Prefab
K-Prefab skall i sitt arbete med att leverera kompletta stomprojekt i betong verka för ett
långsiktigt hållbart samhälle.
Vi ska fortsätta ligga i framkant avseende hållbarhet i vår bransch vilket innebär att vårt
hållbarhetsarbete ska ständigt förbättras och bidra till förebyggande av föroreningar, minskad
användning av ändliga resurser, minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald
samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Detta innebär t.ex. att vi ska minimera vårt
avfall, minska koldioxidavtrycket från våra stommar, sträva efter en fossilfri produktion samt
optimera våra transporter.
Livscykelperspektivet ska utgöra basen i vårt förbättringsarbete.
• Vi har ett bra samarbete med leverantörer och kunder
• Vi ställer omfattande miljö- och säkerhetskrav på våra leverantörer.
• Vår ambition är att vi med våra produkter och vårt montage ska hjälpa våra kunder att
uppfylla hållbarhetskraven i sina projekt
• Vi ska eftersträva att så långt tekniskt och ekonomiskt möjligt undvika material och
metoder med miljömässiga risker till förmån för säkrare alternativ.
• Vi ska aktivt arbeta med cirkulär ekonomi t.ex. genom att återanvända spillmaterial
och minska vår bindemedelsförbrukning.

Vi ska möta och försöka överträffa de bindande krav från olika intressenter som berör vår
verksamhet.
K-Prefab arbetar efter Sveriges Byggindustriers uppförandekod och strävar efter långsiktiga
och värdeskapande relationer med våra kunder, leverantörer, medarbetare och samhället i
stort.
Vi följer riktlinjerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag.
Våra leverantörer ska följa FN’s konvention för mänskliga rättigheter, arbeta systematiskt
med arbetsmiljö och följa gällande kollektivavtal eller andra nationella regler för att
säkerställa rättvisa arbetsvillkor.
K-Prefab ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja där det gör mest nytta. T.ex.
sponsra lokala klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och
samhälle och vara samarbetspartner med organisationer som arbetar med att minska
fattigdom i världen.
Våra engagerade, medvetna och kunniga medarbetare är drivkraften i vårt hållbarhetsarbete.

Malmö maj 2022

Stefan Paulsson
Tillförordnad VD K-Prefab AB

