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KAMIC Installation AB - Miljöpolicy  
 
 

Kamic Installation AB 
 
Kamic Installation är ett svenskt bolag som ingår i den globala koncernen Kamic Group. Företaget 
har sedan 1983 arbetat med utrymningsteknik i olika former och har idag även expanderat till 
ytterligare närbesläktade produktgrupper. Genom att erbjuda helhetslösningar där kunskap, 
kompetens och produkter samspelar för att möta önskemål och krav erbjuder vi utmärkta 
utrymningsvägar i form av pålitlig utrymningsteknik.   

Produktkvalitet, produktsäkerhet och hållbara alternativ är viktiga parametrar i valet av våra 
produkter, då ambitionen är att vi enbart ska erbjuda produkter som är säkra för både människor 
och miljö, idag och i framtiden.  

Genom att vi kontinuerligt arbetar med olika aspekter inom hållbarhet, kvalitet och produktsäkerhet  
är vi en del av det globala arbetet med att uppnå FN:s 17 globala mål i Agenda 2030. Vi verkar 
även aktivt för att nå framgång inom de svenska miljökvalitetsmålen och övrig miljölagstiftning som 
berör oss.  
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Policyn omfattar bland annat varor inom följande områden: 

• Nödbelysning   

• Utrymningsteknik 

• Belysning 

• Reservenergi 

• Elektromagnetiska komponenter 

• Mätinstrument Skärmningsteknik 

 

Hållbarhet 
 
Kamics målsättningen är att driva verksamheten på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt, 
med minsta möjliga miljöbelastning som samtidigt hushållar med våra gemensamma globala 
resurser.  

Hållbarhet kan definieras på olika vis, men vi beaktar begreppet hållbarhet utifrån FN:s beskrivning 
från 1987 som lyder: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Hållbarhet består av tre olika parametrar, som alla behöver beaktas likvärdigt för att företaget ska nå 
framgång. Utvecklingen av ekologisk/miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet behöver 
prioriteras likvärdigt och hur vi arbetar med dessa förklaras i kommande kapitel.  
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Miljömässig hållbarhet 
 

Mål 12 i Agenda 2030 ”Hållbar konsumtion och produktion”, innebär en strävan 
efter en hållbar produktion genom exempelvis ansvarsfull hantering av avfall 
och kemikalier, hållbart nyttjande av resurser samt säkra produktionsstrukturer 
genom alla led i leveranskedjan.  

Kamic Installation driver verksamheten i enlighet med berörande lagstiftning, så 
som svensk miljölagstiftning och EU-direktiv, samtidigt som vi beaktar 

hållbarhetsrelaterade kundkrav.  

Vår ambition är att kontinuerligt arbeta med produkter som erhåller en god kvalitet och som på så 
vis har längre livslängd. Produktkomponenterna ska i största möjliga mån bestå av ofarliga material, 
som efter uttjänt produkt går att hantera enligt avfallshierarkin för att främja cirkuläret och cirkulär 
ekonomi.  

 
Fler konkreta åtgärder som Kamic vidtagit är följande: 

• Våra produkter ska så långt som möjligt vara återvinningsbara enligt avfallshierarkin.  

• Vi ställer oss bakom vårt producentansvar och är anslutna till Elkretsen som hjälper oss att sluta 
kretsloppet enligt en cirkulär modell. Detta är framför allt viktigt för våra produkter med batteri och 
kritiska ämnen.   

• Vi är anslutna till FTI, Förpackning och tidningsinsamlingen. 

• Vi källsorterar matavfall, papper, trä, wellpapp, metall, glas och plast. Vi arbetar för att ta vara på 
ej förbrukat material och återanvänder i möjligaste mån. 

• Vid paketering och emballering använder vi till stor del återvunnet material.  

• Vi har aktivt valt att inte märka upp våra wellpapp-kartonger med logotypen, för att dessa i ett 
senare led potentiellt kan återanvändas i leverantskedjan. 

• Våra leverantörer ska deklarera konfliktmineraler enligt CMRT för att utesluta eller minimera 
ämnen som utvinns från konfliktdrabbade områden.  

• Våra leverantörer ska enligt EU-lagstiftning rapportera produkters SVHC-ämnen enligt REACH, 
RoHS och SCIP. Detta ökar medvetenheten kring produktinnehållet där extra försiktighet kan tas 
kring produkter med konfliktfyllda ämnen.  

• Våra produkter säljs med garantier, från 2-10 år. Detta gör att vi tillsammans med våra 
leverantörer strävar efter att skapa produkter med bra kvalitet och lång hållbarhet.  

• Kamic kräver att varje leverantör och samarbetspartner skriver under vår Code of conduct där 
etiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter berörs. Detta säkerställer en efterlevnad av 
goda arbetsförhållande i hela leverantörskedjan.  

• Kamic är certifierade enligt Ecovadis, en bedömning av företagets hållbara CSR-arbete där hållbar 
produktion och konsumtion är viktiga parametrar.   
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De globala målen 7, 9 och 11 fungerar ofta 
i symbios med varandra och lika så i vår 
miljöpolicy. Hållbar energi, hållbar industri 
och hållbara städer och samhällen är alla 
viktiga parametrar för att skapa en hållbar 
utveckling. 

Vår verksamhet strävar alltid efter att skapa kvalitativa produkter för en långsiktigt hållbar 
infrastruktur. 

Mer än 60 % av världens befolkning bor idag i urbaniserade områden och infrastrukturen ökar i hög 
takt. Det är därför viktigt att utveckla sin verksamhet i riktningen av hållbar infrastruktur. Den stora 
och snabba inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Konkreta åtgärder som Kamic åtagit sig visas nedan.  

• Vi samordnar varutransporter för att minimera körningar och jobbar endast med transportföretag 
som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan, framför allt växthusgas- och koldioxidutsläppen. 
Våra transportörer kör delvis med citydiesel samt har partikelfilter och katalysatorer, vilket minskar 
utsläpp av partiklar, marknära ozon samt övriga växthusgasutsläpp. 

• Vi utvärderar våra transportbolag utifrån vilka miljödata de kan tillgodose oss med.  

• Vi försöker så långt det går att ersätta fysiska möten som kräver långa resor med digitala möten.  

• Kamic samt hela koncernen står bakom en bilpolicy som innebär att anställda endast använder 
eldrivna bilar alternativt hybrid-drivna bilar. Detta för att minimera utsläpp av växthusgaser. 

• Alla våra produkter erhåller CE märkning.  

• En stor del av våra produkter är bedömda av Sunda hus och byggvarubedömningen där 
materialkomponenter och produktinnehåll bedöms.  

• Kamic har i början av 2023 bytt mobiloperatörer till ett klimatneutralt alternativ för personalens 
mobiltelefoner samt växelfunktion. Bytet gjordes delvis för att minimera CO2-utsläpp.  

• Säkerhetsaspekter av utrymningsprodukter innebär 
att alla byggnader måste alternativt bör ha säker 
utrymningsteknik. Detta gör att ett stort ansvar ligger på 
oss redan under produktutvecklingsstadiet.  

• Vi har kontroll över energiåtgången på kontoret och 
vidtar åtgärder där det behövs för att minimera 
åtgången. Karlstadkontoret samt lagret värms upp med 
fjärrvärme samt med en luft-luftvärmepump. 

• Som nämnt är vi anslutna till El-Kretsen vilket bidrar till 
hållbara städer och samhällen, då uttjänta komponenter 
tas om hand på rätt sätt. Se El-kretsens arbetssätt till 
höger.  
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Social hållbarhet 
 

 

 

Kamic Installation tar ansvar för social hållbarhet utifrån Agenda 2030:s mål genom flera agerande. 
Internt står bolaget bakom olika policys, bland annat: arbetsmiljöpolicy, policy för externa gåvor, 
visselblåsarpolicy, jämställdhetspolicy, policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling, lönepolicy, likabehandlingspolicy, integritetspolicy samt pensionspolicy.  

Alla på företaget agerar efter dessa policys vilket gör att standarden på arbetsmiljön är hög.  

Anställda på Kamic erbjuds vid behov utbildningar som är relevanta för respektive 
anställningsområde. Detta ser företaget som en vinst ur flera perspektiv, dels då personalen 
utvecklas inom sitt respektive område, samtidigt som den ökade kunskapen gynnar företagets 
kompetensbank. Utbildningen gynnar även den personliga utvecklingen hos personalen då 
kunskap anses skapa en känsla av ökat värde. Detta är i fas med de tredje och åttonde globala 
målen.  

Kamic är även certifierade enligt Ecovadis, som är ett oberoende analysföretag som årligen 
analyserar och utvärderar företagets hållbarhetsarbete. Analyserna och bedömningen bygger på 
internationella CSR-standarder såsom GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact, FN:s 
globala hållbarhetsmål Agenda 2030, ISO 14001 och ISO 26000. Bedömningen görs på företagets 
hållbarhetsarbete, både sett till sociala- och miljömässiga parametrar där det krävs certifikat och 
dokumentation för varje angelägenhet som värderas.  

 

 
Enligt det fjärde globala målet har alla anställda på Kamic fått en 
övergripande utbildning i hållbarhet och hållbart agerande i arbetet. 
Utbildningen berör alla företagets olika områden där konkreta exempel på 
hållbart agerande för varje arbetsområde föreslås, vilket går parallellt med 
delmål 4.7 som uttrycket ”Utbildning för hållbar utveckling och globalt 
medborgarskap”.  
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Social hållbarhet – leverantörer 
 
Idag ansvarar företag för hela sin leveranskedja och val av leverantörer ska bedömas och granskas 
noggrant. Kamic har sedan lång tid tillbaka en uppförandekod som leverantörer ska skriva under, 
där sociala och etiska aspekter benämns. Utöver detta har Kamic tagit fram en mall för kravmall / 
leverantörsbedömning som leverantörerna ska uppfylla för att få vara en leverantör till Kamic. 

  

Kravmallen / leverantörsbedömningen innehåller bland annat följande: 

• Underskrift av vår Code of conduct för leverantörer 

• Formell dokumentation enligt EU-direktiven REACH, RoHS och SCIP 

• Formell dokumentation av konfliktmineraler enligt CMRT och EMRT 

• Garanti för att barnarbete och orättvisa arbetsförhållande ej förekommer på företaget 

• Säker leveransgaranti  

• Hälsa och miljö har värderats i val av transport 

• Mänskliga rättigheter får aldrig kringgås 

• Noggrann produktdokumentation ska finnas, med specifikation av materialkomponenter 
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Ekonomisk hållbarhet 
 

Mål 8 i Agenda 2030 hör ihop med både miljömässig och social hållbarhet 
då det på lång sikt är ekonomisk gynnsamt att arbeta med dessa frågor. Det 
innebär att vi balanserar vår ekonomi med sunda affärer genom att hushålla 
med materiella och mänskliga resurser på lång sikt, genom hela 
leverantörskedjan.  

Att arbeta aktivt med all hållbarhet genererar i större konkurrensfördelar, 
vilket i sin tur innebär god ekonomisk tillväxt. 

Vi vill driva en hållbar utveckling genom att sträva efter cirkulär ekonomi i våra produktioner hellre 
än linjär ekonomi. Exempelvis använder vi främst material som går att återvinna och väljer bort 
sådant som i slutändan inte kan ingå i en cirkulär ekonomi och istället förbränns. För att kunna ta 
rätt beslut gör vi omvärldsbevakningar och undersöker kontinuerligt vilka fler aspekter som kan 
förbättras både hos oss och hos våra leverantörer. Vi har kontinuerlig intern kommunikation 
angående vilka förbättringar vi gör inom vår verksamhet ur hållbarhetsaspekten. 

 

Produktsäkerhet 
 
För att garantera produktsäkerhet i Kamic Installations produkter följer vi EU-direktivet 2001/95/EG, 
direktiv om allmän produktsäkerhet, införlivat i svensk lag genom Produktsäkerhetslagen 2004:451. 

Våra varor är tillverkade i överensstämmelse med relevanta EU-direktiv, EU-förordningar och 
nationell lagstiftning. Vi följer även lagstiftning gällande kemikalier, farliga eller kritiska ämnen samt 
konfliktmineraler.  

En vara anses vara säker enligt lagkraven om den:  

• Uppfyller kraven i andra svenska eller europeiska standarder. 

• Uppfyller kraven i andra europeiska riktlinjer och förordningar. 

• Uppfyller den skyddsnivå som konsument kan förvänta sig. 

• Uppfyller kraven för god produktsäkerhet i branschen. 

• Uppfyller aktuell teknisk och vetenskaplig säkerhetsnivå. 

En vara är säker, om den vid normal eller rimligen förutsägbar användning och livslängd inte för 
med sig någon risk för människors hälsa och säkerhet.   

 

Policyn antagen 2022-01-12 

Ledningen på KAMIC Installation AB. 
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