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Hos L-tek A/S har de 

arbejdet systematisk 

med miljøledelse, 

siden de i 2014 blev 

GMC-miljøcertificeret. 

En efterfølgende 

bæredygtigheds strategi 

og kundekrav satte skub 

i processen med at få ISO 

certificeret miljø arbejdet.

Det er ikke mere end to år siden, 
bestyrelsen i selskabet besluttede 
at supplere GMC med en gennem
gribende analyse og handlingsplan 
for bæredygtighed. Den involverede 
alle medarbejderne, der skulle kom
me med input og idéer. „Bæredyg
tighed vedrører os alle, både i folks 
private, og i Lteks, husholdning,“ 
fortæller adm. 
dir. Palle Martin, 
der ser det som 
afgørende, at 
alle i virksom
heden tager ejer
skab og ansvar 
i det samlede 
miljøarbejde.

Godt udgangspunkt
Et stykke inde i bæredygtigheds 
processen blev Ltek mødt af kunde

krav om at være ISO certificerede. 
„Det fik os til at geare op med målet 
om at opnå ISO 14001 i miljøledelse 
og ISO 45001 i arbejdsmiljøledelse 
allerede i det her kalenderår, hvilket 
er lykkedes os.“ Palle fortæller, 
at kvalitetschef Susanne Jensen 
og HRchef Randi Lund blev sat i 
spidsen for det omfattende arbejde. 

„Vi var i forvejen 
vant til at arbej
de systematisk 
i GMC og havde 
herfra også et 
godt datagrund
lag, som skulle 
transformeres 
til et andet og 

mere detaljeret ledelsesværktøj.“
Palle spår, at de nye ISOcertifika

ter får stor betydning for virksom
heden. „I bund og grund er det 

kvalitetsstempler, og jeg er sikker 
på, at de bliver kvalifikationsgrund
lag. Du bliver simpelthen ikke spurgt 
uden, for du skal have styr på miljø 
bogholderiet.“

Griber ind i hinanden
For HRchef Randi Lund hænger om
råderne miljø, arbejdsmiljø og bære
dygtighed tæt sammen. „Vi startede 
med at kigge ind i, hvad vi i forvejen 
gjorde, og fik hjælp af undervisere 
udefra, fordi vi ville have alle med. 
Det var ikke kun dem på broen, men 
også alle i maskinrummet, der var 
med i snakken om de ting, vi gør i 
dagligdagen.“ Hun anbefaler hjælp 
udefra, hvis man ikke selv magter 
det, men også at holde det nede på 
jorden, så det ikke bliver for højt
ragende. „Det kan hurtigt udvikle 
sig til en uoverskuelig videnskabelig 

øvelse. For os var det afgørende 
vigtigt at holde det jordnært, så hele 
huset kunne være med.“

Randi er me
get tilfreds med, 
at de to ISO‘er 
kom i hus i før
ste hug. „Det er 
et stort hus med 
omkring 105 
ansatte, som tre 
eksterne audito
rer gik grundigt 
igennem. Det 
har taget tid og kostet mange res
sourcer.“

Kom i gang
Hvis Palle skal give et godt råd til an
dre virksomheder, er det at komme 
i gang med miljøledelse. „For os var 
GMC et rigtig godt sted at starte, 

og vi har haft et fint samarbejde 
med Norddjurs Kommune omkring 
det. Vi blev hjulpet godt igennem 

fra starten og 
overtog senere 
selv ansvaret,“ 
husker han, og 
mener samtidig, 
at Ltek nu er 
vokset ud af 
ordningen. „Vi 
deler gerne ud af 
vores viden, og 
som vi ser det, 

er verdensmålene en del af GMC 
certificeringen.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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  DE BLIVER KVALIFIKA-

TIONSGRUNDLAG – DU 

BLIVER SIMPELTHEN IKKE 

SPURGT UDEN
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