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HÅLLBARHETSARBETE

LEAX Group bedriver sitt hållbarhetsarbete genom att integrera aktiviteterna i den dagliga verksamheten.

2014 undertecknade LEAX FN:s Global Compact och är sedan 2018 en ”Signatory” deltagare.

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UT VECKLING !SDG"

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas 
innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

De globala målen utgör den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och #nns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

• Att avska$a extrem fattigdom
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen

Genom de globala målen kan det här bli verklighet, i alla länder, för alla människor!

De sex (6) målen LEAX valt ut är de som vi bedömt som mest relevanta för vår verksamhet, tillverkning 
och roll i samhället. 

De utvalda målen är:

• God hälsa och välbe#nnande
• Jämställdhet
• Hållbar energi
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Hållbar konsumtion och produktion
• Bekämpa klimatförändringarna
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MILJÖPÅVERKAN

LEAX GROUP
LEAX Group bedriver verksamhet enligt svensk miljölagstiftning i tre dotterbolag, enligt lettisk 
miljölagstiftning i två dotterbolag, enligt brasiliansk miljölagstiftning ett dotterbolag, enligt tysk 
lagstiftning ett dotterbolag, enligt ungersk lagstiftning i ett dotterbolag och enligt kinesisk lagstiftning i 
ett dotterbolag.

LEAX koncernens tillstånd påverkar miljön genom sina dotterbolag LEAX Falun (Falun, Sverige), LEAX 
Mekaniska (Köping, Sverige), LEAX Skaraborg (Falköping, Sverige), LEAX Baltix (Riga, Lettland), LEAX 
Rezekne (Rezekne, Lettland), LEAX do Brasil (Curitiba, Brasilien), LEAX Detmold (Detmold, Tyskland), LEAX 
Hungary (Mezökövesd , Ungern ) och LEAX China (Wuxi, Kina).

Bolagen bedriver i varierande omfattning verksamheter inom bearbetning, målning, värmebehandling 
och montering som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transporter till och från 
produktionsanläggningarna, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.
Genom LEAX Groups miljöledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar för att minska vår 
miljöpåverkan. För väsentliga miljörisker hänvisas även till avsnittet gällande risker i 
förvaltningsberättelsen.

LEAX FALUN
LEAX Falun AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftning vid produktionsanläggningen i 
Falun. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Nuvarande tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning, målning, värmebehandling och montering som påverkar den yttre miljön 
genom utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, 
skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX MEKANISKA
LEAX Mekaniska AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftning vid två 
produktionsanläggningar i Köping. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Aktuellt tillstånd styr 
vår verksamhet omfattande bearbetning och värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom 
utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsanläggningarna, avfall som t.ex. metallspån, 
skrot, oljiga vätskor och genom buller.skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX SKARABORG
LEAX Skaraborg AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftning vid 
produktionsanläggningar i Falköping. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Grundtillståndet 
för anläggningen i Falköping lämnades av länsstyrelsen 2005-09-14 och omfattar bearbetning av 10 000 
ton råmaterial per år. Ändringstillstånd till grundtillståndet utfärdades 2007-04-20 och omfattar termisk 
sprutning med en förbrukning av maximalt 150 ton aluminiumtråd per år. 

LEAX BALTIX
LEAX Baltix SIA bedriver sin verksamhet enligt lettisk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i 
Pinki (Riga), Lettland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och 
värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från 
produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX REZEKNE
LEAX Rezekne SIA bedriver sin verksamhet enligt lettisk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i 
Rezekne, Lettland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och värmebehandling 
som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsplatsen, 
avfall som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX DO BRASIL
LEAX do Brasil Ltd. bedriver sin verksamhet i enlighet med brasiliansk miljölagstiftning vid en 
produktionsanläggning i Araucaria (Curitiba), Brasilien. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning, värmebehandling och montering som påverkar den yttre miljön genom 
utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga 
vätskor och genom buller.

LEAX DETMOLD
LEAX Detmold GmbH bedriver sin verksamhet enligt tysk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning 
i Detmold, Tyskland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och 
värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från 
produktionsstället, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX HUNGARY
LEAX Hungary Zrt bedriver sin verksamhet enligt ungersk miljölagstiftning på produktionsanläggningen 
i Mez%kövesd, Ungern. Nuvarande tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och montering, 
som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från produktionsstället, 
avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX CHINA
LEAX Precision Machinery (Wuxi) Co., LTD, Kina, bedriver sin verksamhet enligt kinesisk miljölagstiftning 
vid en produktionsanläggning i Wuxi, Kina. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattande bearbetning 
och montering som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av transport till och från 
produktionsplatsen; avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.
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NYCKELTAL

LEAX arbetar med att använda resurser så e$ektivt som möjligt i produktionen. Vi har iden-
ti#erat fyra prioriteringar som hjälper oss att minska vår miljöpåverkan:

• E$ektiv vattenanvändning
• Minska utsläpp till luft
• Minska användning av kemikalier
• E$ektiv användning av energi

VAT TENANVÄNDNING
Sötvattenkonsumtionen över hela 
världen har mer än fördubblats sedan 
andra världskriget och väntas stiga 
ytterligare 25 procent till 2030. Mer än 
en tredjedel av världens befolkning, 
ungefär 2 400 000 000 människor, bor 
i ”vattenstressade” länder och till 2025 
väntas antalet stiga till tvåtredjedelar.

Utifrån detta perspektiv följer vi vår 
vattenanvändning och arbetar med olika 
initiativ för att minska denna.

ENERGIFÖRBRUKNING
Fokuset på energianvändning har förstärkts de senaste åren med det nya EU 
energie$ektviseringsdirektivet, EED (Direktiv 2012/27/EU). Som ett resultat av detta sker 
olika initiativ på våra europeiska produktionsenheter.

Vattenanvändning (m3)

Energianvändning per land [MWh] Energianvändning (MWh)

ISO 14001 OCH ISO 50001 CERTIFIERINGAR
Som ett led i att systematisera vårt miljöarbete har 
vi ett internt krav på att samtliga 
produktionsenheter ska vara miljöcerti#erade. 

Idag är samtliga produktionsenheter certi#e-
rade mot ISO 14001, förutom Wuxi enheten som 
planerar detta under 2020.

Antal certi#kat

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
LEAX är fast besluten att ständigt förbättra de sociala förhållandena och i samarbete med intressenter 
följa FN: s Global Compacts principer om arbetspraxis, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. 
Som grund för detta har vi upprättat en uppförandekod som utövar styrning över våra bolag inom 
området tex gällande:

• Jämställdhet
• Tillämpning av Internationella
• Arbetsorganisationens konventioner
• Arbetsvillkor
• Information och samråd med arbetstagare
• Fackföreningars rättigheter
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

LEAX stöder och respekterar internationella regler som gäller mänskliga rättigheter och ser till att vår 
verksamhet inte strider mot dem. Vi anställer och leder personal på ett sådant sätt att vi inte 
diskriminerar någon baserat på kön, religion, ålder, sexuell läggning, nationalitet, politisk eller facklig 
anslutning, social eller etnisk inriktning. På alla nivåer i koncernen uppmuntras mångfalden. Ingen form 
av tvång eller användning av underåriga arbetstagare. Våra säkerhetsföreskrifter säkerställer att vi hela 
tiden uppfyller eller överstiger lagar, krav och föreskrifter i de länder där LEAX är verksamma.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄT TIGHETER

MOT VERKANDE AV KORRUPTION
LEAX ger inte på något sätt kunder, potentiella kunder, statliga myndigheter eller 
företrädare för dessa, belöningar och förmåner som strider mot lag eller a$ärspraxis. Våra 
företrädare får inte acceptera gåvor, betalningar eller andra former av ersättning från 
tredje part som kan påverka våra a$ärsbeslut.

INTEGRITET
När vi har anförtrotts personlig information om individer skyddar vi den och vidtar 
lämpliga åtgärder för att skydda den mot missbruk. Vi följer alla tillämpliga sekretesslagar 
när vi samlar in, använder och delar personlig information om enskilda personer.
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BROTT MOT UPPFÖRANDEKOD HAR 
RAPPORTERATS UNDER 2020

0

INCIDENTER MOT DEN PERSONLIGA 
INTEGRITETEN HAR RAPPORTERATS UNDER 

2020

    0

AV VÅR PERSONAL TÄCKS AV 
KOLLEKTIVAVTAL

100%
PERSONAL
LEAX anser att medarbetarna till stor del är avgörande för företagets framgång. Att 
säkerställa att alla medarbetare känner engagemang och intresse för sitt arbete är en 
betydande uppgift för ledare på alla nivåer i organisationen så att våra medarbetare trivs 
och mår bra. 

Frågor som rör trivsel, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa har hög prioritet. Alla ledare och 
anställda arbetar med att för#na våra arbetsmetoder så att de ska leda till förbättringar 
inom dessa områden.

Antal anställda Andel kvinnor/män

Antal anställda Antal incidenter och olyckor

Frisknärvaro


