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RESPEKT 
FÖR MILJÖN 
Vårt uppdrag 
Vårt uppdrag är att ge våra kunder de bästa och 
säkraste produkterna. Vi vill vara våra kunders 
pålitliga partner och skydda deras intressen. Vi 
säger vad vi gör, och vi gör vad vi säger. Vi är 
dedikerade till vårt arbete och fokuserar på att 
erbjuda den bästa servicen på högsta nivå. Vi 
överträffar alltid våra konkurrenter på 
marknaden. 

Vi är ett AVK 
The Expect... AVK - Förvänta... AVK:s 
engagemanget gäller för alla anställda och 
partners. De bästa lösningarna är resultatet av 
bra idéer med bidrag från alla. Mångfald gör 
vårt företag starkare och bidrar till det bästa 
resultatet för våra kunder. Vi förväntar oss att 
våra anställda har grundlig kunskap om vårt 
företag, även utanför deras ansvarsområde. 
Pågående kommunikation är nyckeln till vår 
framgång. 

Vi är innovatörer 
Tack vare kontinuerlig innovation kan vi ge 
våra kunder det bästa av AVK. Vi är stolta över 
vår historia och utveckling, som bidrar till 
innovativa produkter i vårt företag, det har lagt 
en stark grund för var vi är idag. Vi arbetar i 3 
olika affärs segment - AVK Vatten, AVK Industri 
och AVK Avancerad Tillverkning. 

AVK Vatten producerar och säljer ventiler och 
brandposter, främst till fyra segment: 
vattenförsörjning, avloppsrening, distribution av 
naturgas och brandskydd. Detta gör våra 
produkter till en viktig del av samhällets 
infrastruktur. Våra produkter inom vatten- 
försörjning, insamling av avloppsvatten och 
distribution av naturgas är miljövänliga med 
tanke på deras funktionalitet, höga kvalitet och 
långa livslängd. 

AVK Industri tillverkar och säljer ett brett 
sortiment av ventiler till kunder inom industri, 
samt SMART-mätare för naturgasnät. Vi 
levererar också ventiler för avgasskrubbare 
inom sjöfarten som minskar koldioxid- och 
NOx-utsläppen betydligt. 

AVK Avancerad Tillverkning tillverkar 
komponenter för vindkraftverk och 
plastprodukter tillverkade helt av återvunnen 
plast. Vi tillverkar också gummikomponenter för 
vårt sortiment av ventiler, för livsmedelsindustrin 
och för andra ändamål. Våra viktigaste fokus- 
områden är funktionalitet och lång livslängd. 

Vi bidrar aktivt till FN:s SDG 
Våra lösningar bidrar till FN:s hållbara 
utvecklingsmål genom att säkerställa rent 
vatten och sanitet, genom att minska 
vattenavfall, elförbrukning och koldioxidutsläpp 
och genom att göra avloppsvatten till prisvärd 
och ren energi. Vår ventilkonstruktion är inte 
bara optimerad för att säkerställa lång 
hållbarhet och 100% täthet; den erbjuder också 
lågt vridmoment, vilket möjliggör användning av 
kostnadseffektiva elektriska ställdon. 

AVK har ingått partnerskap med andra ledande 
danska företag som också vill dela kunskap 
inom vattenteknik och erbjuda gemensamma 
lösningar för en mer hållbar värld. För att hjälpa 
till med att implementera den redan kända och 
väl beprövade teknologin har vi grundat och varit 
värd för en sommarskola som går under namnet 
“Advanced Water Cycle Management Course”. 
Med senaste kunskap till hands och en 
helhetssyn på vattenresan genom samhället, 

fokuserar vi på att få de mest effektiva leverans- 
och behandlingsprocesserna. 

Miljövänlig produktion 
På AVK Advanced Castings gjuteri, förses AVK 
Gruppen med gjutgods för ventiler och 
vattenposter och andra gjutgods av metall. Här 
använder vi den innovativa metoden "förlorat 
skum". Denna metod möjliggör förbättrad 
prestanda, minskad energiförbrukning och 
minskad partikel utsläpp till atmosfären. Till våra 
gjutgods använder vi återvunnet stålskrot som 
huvudkomponent - upp till 85-90% av den totala 
smältan. 

Varje år baseras AVK:s produktion av främst 
plastpallar och -boxar på 19.000+ ton återvunnen 
plast på våra produktions-anläggningar AVK Plast i 
Danmark och AVK Plastics i Nederländerna. Det 
återvunna plastmaterialet som vi använder 
inkluderar lock från plastflaskor som flisas och 
avfall från återvunna krockkuddar. När de säljs 
som nya kvalitetsprodukter ökar plastens livslängd 
med ca. 50 år. 

 
AVK-koncernen har strikta krav och standarder för 
energi- och vattenförbrukning som 
produktionsföretagen måste uppfylla. Följaktligen 
gör alla företag stora ansträngningar för att minska 
konsumtionen där det tillåts. 



En givande arbetsmiljö 
AVK har mer än 4.300 anställda över hela 
världen. Vi har ett mångfald av engagerade 
medarbetare med behov och idéer som alltid 
måste respekteras. Vi erbjuder en utmanande 
och givande arbetsmiljö och där det är möjligt 
stöder och uppmuntrar vi till nya upplevelser, 
personlig utveckling och tillväxt för våra 
anställda. 

AFFÄRSMODELL 

Fokus på hälsa och säkerhet 
För AVK är medarbetarnas hälsa och säkerhet 
mycket viktigt. Oavsett land eller plats fokuserar 
vi på våra anställdas hälsa och säkerhet. Vi 
övervakar noggrant antalet arbetsrelaterade 
olyckor och arbetar aktivt med förebyggande 
åtgärder. Resultatet av detta är en stadig 
nedgång i antalet olyckor. Vi ser också till 
underhåll, inspektion och utveckling av 

arbetsförhållanden, utrustning och verktyg som 
är nödvändiga för att slutföra en given 
verksamhetsprocess. 

AVK är ett globalt företag som verkar över 
hela världen och måste därför ta hänsyn till 
olika omständigheter och förhållanden i olika 
länder och därmed sammanhängande risker. 
I alla länder där AVK är närvarande är det 
grundläggande att agera ansvarsfullt 
gentemot anställda, miljö och omgivande 
samhälle. AVK-gruppen följer noga 

alla affärsenheter, och säkerställer genom 
regelbundna besök, att alla AVK-företag följer 
de definierade principerna och kriterierna för 
mänskliga rättigheter. 

AVK-gruppen har gått med på att följa 
standarder som våra leverantörer också måste 
följa för att bli en certifierad leverantör av 
koncernen. Hållbarhet är avgörande för oss 

genom hela leveranskedjan. Därför samarbetar 
vi bara med partners med hög etisk standard, 
som är starkt engagerade i att följa 
internationell lagstiftning inom arbetsområdet. 

RESURSER 

AVK VATTEN 

AVK INDUSTRI 

AVK AVANCERAD 
TILLVERKNING 

SAMHÄLLE: KUNDER:
Våra produkter och Vi optimerar kundlösningar 

lösningar stöder hållbarhet  för att skapa högsta 
och den globala utmaningen avkastning på investerade 
att minska vattenförlust och resurser. 

hantera avloppsvatten. 

MEDARBETARE:
Vi fokuserar på att 

motivera våra anställda 
genom att erbjuda en 

attraktiv och säker 
arbetsplats. 

AKTIEÄGAR VÄRDE: 
Vi skapar värde för våra ägare. 

Samtidigt prioriterar vi 
återinvestering och aktivt 

ägande. 

VÄRDESKAPANDE 

Räkenskapsåret 
2019/20 

Omsättning: 6.043 milj. DKK 

Antal anställda: 4,393 

Företag: 103 

Representerade i 36 länder 

MEDARBETARE: UTVECKLING: PRODUKTION: ANSVAR: INTRESSENTER: 
Vi anställer kompetenta personer Vi fokuserar på hållbara Vi köper och producerar våra Vårt fokus är på hållbarhet,  Förhållandet till våra 

som stöder våra verksamhets och energivänliga  produkter lokalt och stöder  ansvarsfulla inköp och intressenter bygger på 
värderingar av långsiktiga lösningar av hög kvalitet.    produktion med hjälp av ett lokalt återvinning av material.  förtroende och 
relationer, mångfald och och globalt system. långsiktiga relationer för 
medarbetarutveckling. att skapa värde för alla. 

VE
RK

SA
MH

ET
 

VE
RK

SA
MH

ET
 



ERKÄNNANDE AV 
FN:s 10 "GLOBAL 
COMPACT" 
PRINCIPER 
AVK-gruppen erkänner FN:s allmänna deklaration om 
mänskliga rättigheter, inklusive lika rättigheter för alla, 
oavsett kön, religion, politiska åsikter eller andra skillnader – 
även förbudet mot tvångsarbete. Skyldigheten att följa de 
mänskliga rättigheterna är en del av koncernens tydligt 
definierade principer och en viktig del av ledningens 
värderingar. 

Mänskliga rättigheter 
Princip 1: Företag bör stödja och 

respektera de mänskliga 
rättigheterna; och 

Princip 2: se till att de inte är delaktiga 
i kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. 

Arbetsnormer 
Princip 3: Företagen bör upprätthålla 

föreningsfrihet och effektivt 
erkännande av rätten till 
kollektiva förhandlingar; 

Princip 4: eliminering av alla former av 
tvångsarbete; 

Princip 5: effektivt avskaffande av 
barnarbete; och 

Princip 6: eliminering av diskriminering 
av rekrytering och arbetsuppgifter. 

Miljö 
Princip 7: Företag bör stödja försiktighets- 
  principen när det gäller miljörisker; 
Princip 8:  ta initiativ för att främja ett större   
  miljöansvar; och 
Princip 9: uppmuntra utveckling och 

spridning av miljövänlig teknik. 

Princip 10: Företag bör motarbeta alla former 
av korruption, inklusive 
utpressning och mutor. 

Höga etiska standarder och erkännande av 
ovan nämnda principer tillsammans med en 
utvecklande uppsättning policys utgör en 
integrerad del av den dagliga driften av vår 
verksamhet. 

Anti-korruption 

AVK Group AVK Sweden 
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