HJHansens Klima- og Miljøpolitik


HJHansen Genvindingsindustri A/S, HJHansen Skive A/S, HJHansen Hadsund A/S og
HJHansen Sverige AB (HJHG) bidrager med sine aktiviteter til en positiv effekt på klima
og miljø.



HJHG har fokus på at beskytte klima og miljø, herunder forebygge forurening og mindske
eventuelle negative påvirkninger på klima og miljø, som vores aktiviteter kan medføre.



HJHG tilstræber en positiv dialog med myndigheder, naboer og øvrige interessenter, også
omkring vores miljøforhold.



Miljølovgivningen og øvrige bindende forpligtelser skal til enhver tid overholdes.



Der er til enhver tid en opdateret beredskabsplan, der skal følges, i tilfælde af utilsigtede
hændelser, som indebærer risiko for forurening.



Gennem produkt- og metodeudvikling bestræbes at genvinde mest muligt ved bedst
mulig udnyttelse af ressourcer.



HJHansen forpligter sig til løbende forbedringer på klima- og miljøområdet. Klima- og
miljømål vil blive opstillet og disse vil løbende blive evalueret.



HJHansen sikrer gennem procedurer i et certificeret ledelsessystem, at arbejdsgange
udføres med størst mulig hensyntagen til klima og miljø.



Ledelsessystemet, der certificeres efter DS/EN ISO 14001:2015, forbedres løbende med
henblik på forbedring af klima- og miljøpræstationen.

Afdelinger omfattet


Alle afdelinger og alle aktiviteter i HJHG er omfattet af arbejdspolitikken samt klima- og
miljøpolitikken.

Ledelsens forpligtelser


At sikre, at klima- og miljøpolitikken er forstået og efterleves i hele virksomheden.



At sikre, at ledelsessystemet er effektivt.



At sikre de nødvendige ressourcer i form af, at kvalificeret personale og relevant udstyr er
til stede i hele organisationen, således at klima- og miljømålene kan opfyldes.



At ledelsessystemet revideres med passende mellemrum.



At sikre, at klima- og miljøpolitik samt tilhørende mål er i overensstemmelse med
virksomhedens rammer, vilkår og strategiske retning.



At kommunikere betydningen af, at kravene i ledelsessystemet efterleves samt at sikre,
at de tilsigtede resultater opnås.



At fremme løbende forbedringer på klima- og miljøområdet.
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