
 

Policy för ansvarsfull gruvdrift 
Det är viktigt för oss på Lundin Mining (LMC) att bedriva vår verksamhet på ett ansvarfullt sätt. Vi 

ser öppenhet och långsiktighet som centrala förutsättningar för att vara en framgångsrik 

basmetallsinriktad producent. Vårt rykte som en god företagsmedborgare är helt avgörande för 

vår framgång. Vi arbetar aktivt med att bygga goda relationer med närboende och andra 

samarbetspartners. Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt genom att följa dessa 

principer: 

 
1. Vi är beslutsamma i våra ansträngningar att inte orsaka någon skada. Hälsa och säkerhet för våra 

medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör. Som ett ledande företag inom hälsa 
och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter. 

 
2. Vi bedriver vår verksamhet etiskt och öppet, i enlighet med vår policy Etik och moral. 

 
3. Vi ska leva upp till, eller helst överträffa, de lagkrav som ställs på vår verksamhet. 

 
4. Vi utformar, utvecklar och driver våra anläggningar på ett sätt som minimerar vår miljöpåverkan. Vi tar hänsyn till att 

våra verksamheter en gång kommer att upphöra och planerar för hur detta ska ske. Vi använder vatten, energi och 
andra resurser effektivt och tar hand om avfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi bidrar till bevarandet av den biologiska 
mångfalden genom att främja forskning, samarbete och hållbar markförvaltning. 

 
5. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna och konsekvenserna av vår verksamhet och integrerar dessa 

överväganden i alla våra beslut. Vi arbetar aktivt med förbättringar inom områdena hälsa, miljö, säkerhet och 
samhällsansvar. 

 
6. Vi har ett ansvar gentemot våra samarbetspartners och intressenter. Vi för en kontinuerlig dialog med närboende 

om kommande och pågående projekt. Det är viktigt för oss att förstå omgivningens förväntningar och att bygga 
goda relationer baserade på ömsesidig respekt. 

 
7. Vi tillhandahåller den utbildning och de verktyg som våra medarbetare och entreprenörer behöver för att leva upp till 

våra mål för ansvarsfull gruvdrift. 

 
8. Vi samarbetar med närboende och andra samarbetspartners för att stötta initiativ som i längden kan bli ekonomiskt 

självbärande och skapa positiva effekter på våra verksamhetsorter. 

 
9. Vi behandlar alla människor med värdighet och vi respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.  
 

10.  Vi respekterar och tar hänsyn till ursprungsbefolkningars rättigheter, intressen, oro, angelägenheter, 
kulturella aktiviteter och traditionell markanvändning. 

 
11.  Vi utvecklar och inför företagsövergripande styrningsprocesser för att garantera våra åtaganden inom ansvarsfull    

          gruvdrift. 
 

12.  Vi övervakar och mäter våra prestationer gentemot principerna i denna policy och vi redovisar våra framsteg    
         offentligt. 
 
 

För mer information om hur vi genomför våra åtaganden i denna policy, se Lundins Ramverk för ansvarsfull 
gruvdrift. Du hittar ramverket på vår hemsida www.lundinmining.com. 
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