Miljø- og arbejdsmiljøpolitik
LAKexperten er Danmarks største frivillige kæde af autolakeringsværksteder. Hos virksomhederne
i LAKexperten arbejdes der til stadighed på at skabe en høj standard indenfor miljø- og
arbejdsmiljø, hvor vi til enhver tid overholder gældende krav – både lovkrav og andre krav.
Vores målsætning er at være en miljø- og arbejdsmiljøbevidst kæde af virksomheder, der fortsat
arbejder på at forebygge forurening og minimere vores belastning af miljøet i vores produktion.
Endvidere er vores målsætning at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom og at skabe
et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.
Løbende forbedringer af miljøet og af arbejdsmiljøet skal derfor indgå som et væsentligt element
ved alle beslutninger, der træffes. Både i kæden og på det enkelte autolakeringsværksted.
Disse målsætninger søges opnået gennem systematisk miljø- og arbejdsmiljøledelse i et tæt
samarbejde mellem ansatte, myndigheder og leverandører.
Nyanskaffelser og drift
Vi anser omhyggelighed ved anskaffelse af nyt udstyr, nye materialer og indførelse af ny teknologi,
som en væsentlig parameter i bestræbelserne på at leve op til vore målsætninger.
Desuden anser vi en god planlægning af arbejdet og en løbende sikring af at arbejdspladserne er
ordentlige, ryddelige og fornuftig indrettet som en forudsætning for et godt arbejdsmiljø.
Myndigheder og omgivelser
LAKexperten ønsker at fungere i et positivt samspil med vore omgivelser og relevante
myndigheder og at informere åbent om vores miljø- og arbejdsmiljøforhold med relevante
myndigheder.
Ledere og medarbejdere
Gennem en åben og involverende ledelsesstil vil vi fortsat arbejde på at skabe et sikkert og sundt
miljø og arbejdsmiljø med fokus på læring og udvikling. Alle medarbejdere er forpligtet til at være
bevidste om deres aktiviteters påvirkning af miljøet og om eget og kollegers arbejdsmiljø og vi
forventer at alle medarbejdere tager ansvar og lærer af egne og andres erfaringer.
Mål for miljø og arbejdsmiljø
Kædebestyrelsen fastsætter overordnede miljø- og arbejdsmiljømål for kæden. Ledelsen på det
enkelte værksted i kæden fastsætter operationelle mål, udarbejder handlingsplaner og sikrer
løbende opfølgning. Målene revurderes løbende, dog minimum en gang om året.
Effektiviteten af vores miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem
Vores miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem skal løbende forbedres og mindst modsvare kravene i
KS2000 miljø. LAKexpertens ledelse følger op på arbejdet gennem systematisk anvendelse af
auditresultater og øvrige indsamlede data med henblik på løbende at forbedre systemets
effektivitet.

