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Samtliga anställda

FÖRDJUPNING AV VERKSAMHETSPOLICYN - YTTRE MILJÖ
Vår verksamhet innebär lossning och lastning av fartyg i bulk, styckegods och gods i slutna system.
Därutöver mellanlagrar vi gods för våra kunder. För att minimera miljöpåverkan för våra närboende,
kunder, medarbetare och övriga berörda, så pågår ett kontinuerligt miljöarbete bestående av:
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Utbildning, mätningar och förbättringar, för en renare miljö och en hållbar utveckling.
Arbete med att eliminera risker vid olyckor och haverier för att minimera miljöstörningar.
Ett systematiskt miljöarbete som strävar efter att minska eller förebygga miljöbelastningen av vår
verksamhet vid t.ex.
o Kemikalieanvändning
o Energi- och vattenförbrukning
o Olje- och bränsleförbrukning
o Avfall, återvinningsprodukter
o Investeringar
o Inköp av tjänster och material
o Byggnation och renovering
En återkommande revidering av ledningssystemet och miljömålen för att ständigt utvecklas och
förbättras.
Följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som hamnen berörs av.

VÅRA MILJÖMÅL
Våra miljömål formuleras varje år i företagets budget.

ANSVAR
Det övergripande ansvaret för tillämpningen av verksamhetspolicyns miljöfrågor ligger hos VD.

ARBETSFORMER
Mål och aktiviteter för miljöarbetet ska ingå i Oxelösunds Hamn AB:s planer för verksamheten
och följs upp vid Ledningens genomgång.
Instruktioner och rutiner för skydd av den yttre miljön är en del av företagets ledningssystem.
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Miljöarbetet ska samordnas med arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt kvalitetsarbete så att en
helhetssyn uppnås.



Miljöbesiktningar av verksamheten ska genomföras regelbundet av opartisk och sakkunnig
besiktningsman och ligger till grund för företagets miljörapport som skickas till
tillsynsmyndigheten årligen. Samverkan ska eftersträvas med andra revisioner som berör
arbetsmiljö-, risk- och kvalitetsarbete.
Avdelning Ekonomi ansvarar för samordningen av företagets ledningssystem.
Avdelning Trafik- och Myndighetsrelationer ansvarar för företagets yttre miljö och för samordning
av kontakter med tillsynsmyndigheten och är ledningens representant i miljöfrågor.
Ansvaret för miljöfrågor är delegerat till respektive avdelningschef.





