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Kaunis Iron-koncernens 
(Kaunis Iron) hållbarhets- 
policy integrerar vårt arbete 
med kvalitet, miljö, arbets- 
miljö och mänskliga rättig- 
heter och omfattar hela  
koncernen inklusive dess 
moder- och dotterbolag.
Policyn utgör grunden för de hållbarhetsmål som vi arbetar utifrån 
och hur vi skall bidra till uppfyllandet av FNs globala mål i Agenda 
2030. Den ska verka för att vår affärsidé och strategi uppnås samt 
att den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till minimeras.
Vår vision är utmanande, vi ska utveckla världens mest hållbara 
järnmalm. För att nå dit har vi en helhetssyn på begreppet hållbar-
het som säkerställer att alla tre hållbarhetsperspektiven, social, 
ekologisk och ekonomisk, vägs in i de beslut vi fattar.

Kaunis Iron utvinner järnmalm från Pajala som förädlas och säljs till 
världsmarknaden. Vi producerar och driver verksamheten öppet 
och transparent. Vi gör det med modern teknik, hållbara metoder 
och ett starkt lokalt engagemang för att långsiktigt skapa värden 
för både lokalsamhället och ägare.

Vi strävar efter en kultur där vi jobbar metodiskt och säkert.  
Vi gör alltid medvetna val. Vi är engagerade och omtänksamma, 
vi är inkluderande och hjälper varandra med ett öppet sinne i  
vårt dagliga arbete.
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1) I enlighet med kraven i ISO9001:2015 och ISO14001:2014

Vårt hållbarhetsarbete 
grundar sig på våra egna 
normer och värderingar:

Med RESPEKT för miljö, 
människor och våra partners.

Med ENGAGEMANG gör vi 
alltid det som krävs i jobbet; för 
varandra och för säkerheten. 

Med NYFIKENHET utforskar vi, 
vi vill framåt, vi vill mer.

Genom att vårt hållbarhetsarbete är helt integrerat i vår affärsplan  
säkerställer vi att arbetet är väl förankrat och drivs av högsta ledningen 
samt är närvarande i det dagliga arbetet hos våra medarbetare.  
Alla medarbetare ska känna till våra policys och mål samt hur de kan 
bidra till att målen uppfylls.

Vårt integrerade ledningssystem1 för kvalitet och miljö säkerställer  
att vi arbetar med ständiga förbättringar inom samtliga områden  
av vår verksamhet. På så sätt ökar vi ständigt kunskapen och höjer 
medvetandet hos våra medarbetare och samarbetspartners.
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Social hållbarhet
Kaunis Iron vill, med respekt för mänskliga rättigheter, kulturer,  
seder och värden bland människor, ta ansvar både för våra anställ-
da och vårt närsamhälle såväl som samhället i stort. Vi har en märk-
bar påverkan på lokalsamhället då vi är en betydande arbetsgivare 
och ett stort företag som köper stora mängder varor och tjänster 
varje år. Våra åtaganden inom social hållbarhet innebär att:

• Säkerheten för våra medarbetare är av högsta prioritet. Ingen ska 
behöva skadas på jobbet.

• Vi strävar efter att anställa lokalt och skapa en jämställd och jäm-
lik arbetsplats där mångfald ses som en styrka.

• Vi är helt öppna och transparenta i vår verksamhet för att bygga 
trovärdighet och acceptans för vår verksamhet hos våra intres-
senter. Vi driver därför bland annat en samverkansgrupp med 
våra lokala intressenter och har löpande kontakt med lokalsam-
hället via personliga möten, vår tidning och digitala kanaler.

• Vi stödjer det lokala föreningslivet genom vårt sponsringsprogram.
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Ekologisk hållbarhet
Miljöarbetet och omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt 
samhälle är alltid i fokus i vårt hållbarhetsarbete. Det går inte bryta 
malm utan att ha en miljöpåverkan, ett dagbrott påverkar naturen 
på ett dramatiskt sätt. Verksamhet tar stora ytor mark i anspråk och 
påverkar således även områden med värdefull natur. Vi har ett stort 
ansvar att förebygga och minimera miljöpåverkan och förbättra vårt
nyttjande av resurser i enlighet med principer om återanvändning 
och cirkulär ekonomi. Våra åtaganden inom ekologisk hållbarhet 
innebär att:

• Vi följer all lagstiftning, beslutade tillstånd och andra bindande krav 
som styr vår verksamhet.

• Vi bidrar till uppfyllandet av globala, nationella och lokala miljömål.

• Vi tar ansvar för och en aktiv roll i arbetet med vår tids största miljö-
frågor genom att arbeta mot en fossilfri gruvdrift och bidra till en 
ökad biologisk mångfald i de områden där vi verkar genom bland 
annat restaurering av rikkärr.
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Ekonomisk hållbarhet
Det är viktigt för oss som företag att ta ansvar för en långsiktigt 
tryggad ekonomi för företaget. Vi ska inte drivas av kortsiktiga 
intressen utan arbeta för något verkligt bestående för Pajala, 
regionen och Sverige. Våra åtagande inom ekonomisk hållbarhet 
innebär att:

• Uppfylla tillämplig lagstiftning och värna god affärsetik.

• Verka för en långsiktigt stabil verksamhet genom finansiell  
styrka och en stark kassaposition för att klara av svagare  
konjunkturcykler.

• Vara en motor för det lokala näringslivet och skapa tillväxt,  
diversifiering samt bygga kompetens hos företagen genom  
lokala inköp.

• Erbjuda en hållbar och konkurrenskraftig järnmalmsslig på  
världsmarknaden.

• Vara en lyhörd och tillförlitlig affärspartner, som levererar det vi 
lovar, och som lever upp till våra kunders krav och förväntningar.
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