Miljö- och kemikaliepolicy samt företagets och ISO 14001 certifieringens omfattning
Miljöpolicy
Genom att ständigt förbättra vår miljöpåverkan kan vi minimera vår påverkan av föroreningar i luft,
mark och vatten.









Att optimera energiförbrukningen är ett prioriterat område.
Miljöaspekten skall beaktas vid inköp utav varor och tjänster.
Vi skall utarbeta relevanta nyckeltal som beskriver uppnådda förbättringar.
Vi skall alltid uppfylla tillämplig lagstiftning och följa förordningar samt vara lyhörda mot vår
omvärld.
Vi skall genom effektiv återvinning och resurshushållning minska de föroreningar som sker på
grund av vår verksamhet.
Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och
organisationer för att minska miljöpåverkan i hamnar, inre vatten och till sjöss.
Vi skall engagera samtliga medarbetare för att skapa ett aktivt miljöarbete, samt se till att
samtliga medarbetare har relevant och tillräcklig miljöutbildning.
Vi skall genom ett miljöledningssystem systematiskt följa upp och förbättra vår
miljöprestanda för att ytterligare miljöanpassa bolagets verksamhet.

Kemikaliepolicy
Företagets policy är att säkerställa en säker drift och, som ett minimum, att följa gällande
lagstiftning.









HH Ferries Group ska ständigt arbeta för att skydda samt bevara den marina miljön.
Bolaget ska, som minimum, följa gällande lagstiftning men även ständigt förbättra och
utveckla HH Ferries Groups miljöpåverkan genom samarbete med anställda, leverantörer och
kunder.
Användningen utav kemikalier ska minimeras och behovet samt produkten ska kritiskt
granskas utav respektive arbetsledare samt, vid behov skyddskommitten.
Arbetsledare och skyddsombud skall regelbundet kontrollera att användarna använder
korrekta produkter, i rätt proportioner och att riktlinjerna i motsvarande säkerhetsdatablad
följs.
Införskaffande utav nya kemikalier kräver särskild omsorg och ska godkännas utav rederiets
kemikalieansvarige.
Registrering samt riskanalyser utav kemiska produkter görs i Eco-online eller SeaHealth av
respektive fartygs kemikalieansvarige.

Företaget och certifieringens omfattning
HH-Ferries Group är ett företag som driver person- och fordonstrafik mellan Helsingborg och
Helsingör. För kunden är företaget mer känt som Scandlines Helsingborg-Helsingör. Rederiet förfogar
över 5 fartyg samt 2 terminaler i Sverige respektive Danmark. I Sverige ägs och sköts hamnen utav
Helsingborgs Hamn. I Danmark ägs en del av hamnen utav rederiet själv och en del ägs utav
Helsingörs hamn. Verksamheten får anses vara av resurskrävande art och bolaget har alltid ställt
höga krav på säkerhet samt på att minimera dess påverkan på vår miljö. Rederiets ansvarsbeskrivning
kan läsas i SMS 2.1.0. Denna manual för HH Ferries Group miljöledningssystem är uppbyggd för att
möta kraven i ISO 14001:2015.
Certifiering utförs utav DNV för samtliga verksamheter.

Miljöledningssystemet omfattar följande verksamheter inom HH Ferries Group:


M/S Aurora af Helsingborg



M/S Hamlet



M/S Mercandia IV



M/S Mercandia VIII



M/S Tycho Brahe



Danska kontoret och hamnanläggningen (byggnader samt egen verksamhet)



Svenska kontoret (byggnader samt egen verksamhet, Sembo och Tullen är således ej
inkluderade)



Verksamheten i TLC (trafikledningscentralen)



Verksamheten i Knutpunkten (biljettförsäljning)



Verksamheten på hamnplan i Sverige

