Miljöpolicy

Säkerhetspolicy- och Brandskyddspolicy

Vi bedriver vår verksamhet med respekt för och
omsorg om den miljö vi arbetar i.

Vårt arbete är aldrig så viktigt eller så
bråttom att vi inte hinner göra det säkert.

Företaget ska bedriva all verksamhet inom ramen för lagstiftning och med miljöansvar. Vi uppmuntrar
en öppen kommunikation och mäter systematiskt resultatet av vårt arbete genom att sätta tydliga mål
och normer. Vårt mål är att vår verksamhet ska innebära minimal miljöpåverkan, samtidigt som vi
ständigt förbättrar resultatet av vårt miljöarbete och vår kunskap.
För att uppnå detta:








Alla olyckor och arbetsskador går att förebygga. Företaget kommer att säkerställa att alla nödvändiga
åtgärder vidtas för att identifiera säkerhets- och brandrisker som uppstår i vår verksamhet och för att
minska dessa risker så långt det är praktiskt möjligt.




Följer vi tillämpliga lagar och förordningar samt utvecklar egna normer där föreskrifter saknas.
Minskas risken för spill och läckage, begränsas avfallsmängder och hanteras
avfallsdeponering på ett ansvarsfullt sätt.
Samarbetar vi med branschorganisationer och uppnår förbättringar genom att hålla en öppen
dialog med myndigheter, kunder och andra intressegrupper beträffande miljöstandard och
förväntningar.





Driver vi löpande utbildning och kommunikation med anställda och entreprenörer för att
säkerställa att organisationen har nödvändiga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter.
Säkerställs ansvarsfull och effektiv användning av energi och naturtillgångar.
Rapporterar vi spill och läckage i enlighet med HSE rapporteringskrav, använder vi mest
anpassad saneringsmetod samt vidtar åtgärder för att förhindra framtida spill.
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Säkerhets- och hälsofaktorer ska integreras i alla beslut, planer och den löpande
verksamheten.
Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar och/eller utvecklar egna normer där sådana
inte finns.
Riskanalys, kontroll och revisionsprogram har implementerats för att minimera risken för
olyckor, bränder och personskador vid INGO’s stationer, terminal och kontor.
Program är upprättade för att försäkra oss om att anställda och entreprenörer har kunskap
om säkerhetsregler och rutiner vilket också inkluderar regelbundna diskussioner kring olyckor
och incidenter för att uppnå en kontinuerlig förbättring i säkerhetsfrågor.



Vi underhåller och testar regelbundet katastrofberedskap.



Brandskyddsarbetet och procedurer är dokumenterade och följs upp systematiskt.



Regelbundna övningar för brandskydd och utrymning hålls på kontor och terminal.



Vi verkar för ett utökat säkerhetstänkande på fritiden att även gälla kunskap om hälsa
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Hänsyn till säkerhet och hälsa är jämställt med alla andra mål i vår verksamhet.

Vid incidenter/olyckor och farliga tillbud skall rapport upprättas, utredning genomföras och
erfarenheter därav spridas.
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