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Arbetskopia – Original lagras elektroniskt 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 
Nitator Oskarström: 

Nitator Oskarström tillverkar högt förädlade komponenter med sitt ursprung i plåt till tung fordonsindustri. 

Nitator Hylte: 

Nitator Hylte tillverkar plåtkomponenter med högt teknikinnehåll genom automatiserad pressning och 
automatiserade eftertempon till fordonsrelaterad industri. 

HÅLLBARHETSPOLICY 

 

• Nitator skall förknippas med hållbar utveckling inom miljö, ekonomiska och sociala områden. 

• Detta uppnås genom ett systematiskt arbete med FN:s globala mål samt baseras på   
lagstadgade såväl som övriga krav och riktlinjer. 

• Våra övergripande hållbarhetsaspekter är att 

- minimera vår energi och vattenförbrukning 

- minimera kemikaliernas påverkan på miljön och människan 

- minimera transporter 

- minimera spill/avfall 

- minimera utsläpp av växthusgaser 

- eftersträva förnyelsebar och fossilfri energi 

- hälsosam och säker arbetsmiljö  

- lokalt samhällsengagemang 

- eftersträva jämställdhet och mångfald 

 

• Hållbarhetsaspekterna skall prioriteras, i vår ambition att uppnå omvärldens och våra egna 
krav på en hållbar utveckling. 

• Nitator ska genom sitt hållbarhetsarbete ständigt förbättras inom arbetsmiljö, sociala frågor 
och yttre miljö jämte ekonomiska avvägningar och verka förebyggande för kommande 
generationer. 

• Nitator åtar sig att ständigt förbättra ledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda. 

 
 
(Nedan är den engelska översättningen från det svenska originalet) 
 

SUSTAINABILITY POLICY 
 
• Nitator shall be associated with environmental development in environmental, economic and 

social areas. 

• This is achieved through systematic work with UN´s global goals and is based on statutory as 
well as other requirements and guidelines. 

• Our overall environmental aspects are to 

- minimize our energy and water consumption 

- minimize the chemicals' impact on the environment and humans 

- minimize transport 

- minimize spillage/waste 
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- minimize emissions of greenhouse gases 

- pursue renewable and fossil-free energy 

- healthy and safe working environment 

- local community engagement 

- strive for equality and diversity 

 

• The sustainability aspects must be prioritized, in our ambition to achieve the outside world's and 
our own requirements for sustainable development. 

• Through its sustainability work, Nitator must constantly improve within the health & safety 
environment, social issues and external environment as well as economic considerations and 
act preventively for future generations. 

• Nitator is committed to constantly improving the management system to achieve better 
environmental performance. 


