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Linde har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt som överträffar lagefterlevnad, främjar 
miljöskydd, hållbarhet, skyddar våra anställda och entreprenörers hälsa och säkerhet. För att uppfylla detta 
åtagande är Lindes ledning ansvarig för att stödja följande åtgärder:

• Följa all nationell HSE-lagstiftning, uppförandekoder, branschstandarder som är relevanta för koncernens  
  verksamhet och upprätthålla standarder enligt ISO 14001 (Miljö), ISO 45001 (Arbetsmiljö) och andra  
  relevanta förordningar och certifieringar. 

• Vid fusioner eller förvärv kommer due diligence inkludera all nuvarande och historisk information  
  gällande säkerhet och miljö. 

• Utföra tillverkning, service och reparation på ett säkert och hållbart sätt i enlighet med de senaste  
  teknikerna och standarderna. 

• Skapa och upprätthålla en robust och hållbar HSE-kultur som är en integrerad del av verksamheten. 

• Definiera HSE mål, mäta resultat, bedöma och kontinuerligt förbättra ledningssystemen för hälsa, 
  säkerhet- och miljö. 

• Tillhandahålla en säker arbetsmiljö för våra anställda, entreprenörer, besökare och alla som påverkas av  
  vår verksamhet genom att identifiera, eliminera eller minska faror till en acceptabel nivå som baseras på  
  resultat från riskbedömning. 

• Tillhandahålla HSE-utbildning, instruktioner och information till våra anställda och entreprenörer för att  
   göra det möjligt för dem att ta ansvar för sin säkerhet och kunna känna igen och upprätthålla god HSE-prestanda. 

• Rådgöra regelbundet med anställda, arbetstagarrepresentanter, kunder, entreprenörer och leverantörer 
  för att upprätthålla en hög HSE standard. 

• Genomföra rotorsaksutredningar med rapporter och genomföra korrigerande åtgärder för att förhindra  
  återupprepning, skadeförekomst, ohälsa, farliga förhållanden och tillbud inom KION koncernen. 

• Utvärdera miljöpåverkan av all historisk, aktuell och framtida verksamhet. 

• Kontinuerligt arbeta för att minska våra utsläpp till luft, mark och vatten, mängden avfall vi genererar och   
  mängden naturresurser som vi använder, inklusive vatten, energi och råvaror. 

• Ledningen måste se till att det finns tillräckliga resurser för att säkerställa att koncernens höga HSE- 
  standard uppnås och upprätthålls i enlighet med direktiv från KION´s styrelse. 

• Varje chef och medarbetare inom Linde har ett personligt ansvar för att säkerställa välbefinnandet och  
  säkerheten för alla de personer som arbetar för eller på annat sätt påverkas av deras ansvarsområden.
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