Miljø- og kemikaliepolitik samt selskabets og ISO 14001-certificeringens omfang
Miljøpolitik
Ved kontinuerligt at forbedre vores performance vil vi minimere vores påvirkning af luft-, jord- og
vandmiljøet.


At optimere ressourceforbrug er et prioriteret område.



Miljøaspektet skal tages i betragtning ved indkøb af varer og tjenesteydelser.



Vi skal have relevante nøgletal, der anskueliggør opnåede forbedringer.



Vi skal altid leve op til lovkrav og efterleve regler samt være opmærksomme over for vores
omgivelser.



Vi skal ved effektiv genbrug og ressourcehåndtering minimere den miljøpåvirkning, der sker
som følge af vores aktiviteter.



Vi skal påvirke, stille krav til og samarbejde med andre virksomheder, myndigheder og
organisationer for at minimere miljøpåvirkning i havne, indre farvand og til havs.



Vi skal engagere samtlige medarbejdere for at skabe en aktiv miljøindsats samt tilse, at
samtlige medarbejdere har modtaget relevant og tilstrækkelig miljøuddannelse.



Vi skal, med afsæt i et miljøstyringssystem, systematisk følge op på og forbedre vores
performance for løbende at tilpasse selskabets aktiviteter til miljøet.

Kemikaliepolitik
Rederiets politik er at opretholde sikker drift og som minimum opfylde gældende lovgivning.


HH Ferries Group skal kontinuerligt arbejde for at beskytte og bevare havmiljøet.



Selskabet skal som minimum følge gældende lov, men også kontinuerligt reducere
miljøpåvirkningen ved at samarbejde med ansatte, leverandøre og kunder.



Benyttelsen af kemikalier skal minimeres, og behovet samt produktet skal undersøges
grundigt af arbejdslederen og eventuelt af sikkerhedsudvalget.



Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant skal regelmæssigt kontrollere, at brugerne
benytter de korrekte produkter i korrekt omfang samt at guidelines i sikkerhedsdatablade
bliver fulgt.



Anskaffelse af nye stoffer kræver særlig opmærksomhed og skal godkendes af rederiets
kemikalieansvarlige.



Registrering samt risikoanalyser af kemiske produkter foretages i Eco-online eller SeaHealth
af det respektive fartøjs kemikalieansvarlige.

Selskabet og certificeringens omfang
HH Ferries Group er en koncern, der befordrer personer og køretøjer mellem Helsingør og
Helsingborg. Kunderne kender koncernen bedre som Scandlines Helsingør-Helsingborg. Rederiet
råder over 5 fartøjer samt 2 terminaler i Danmark respektive Sverige. I Sverige ejes og drives havnen
af Helsingborg havn. I Danmark ejes havnen delvis af rederiet og delvis af Helsingør havn. Aktiviteten
må betegnes som ressourcekrævende, og koncernen har altid stillet høje krav til sikkerheden og
arbejdet med at minimere negative miljøaspekter. Se rederiets ansvarsbeskrivelse i SMS 2.1.0.
Manualen for HH Ferries Groups miljøstyringssystem er derfor opbygget i henhold til kravene i ISO
14001:2015.
Certificering udføres af DNV for samtlige aktiviteter.

Miljøstyringssystemet omfatter følgende aktiviteter i HH Ferries AB:


M/S Aurora af Helsingborg



M/S Hamlet



M/S Mercandia IV



M/S Mercandia VIII



M/S Tycho Brahe



Kontor og havn i Danmark (bygninger samt egen aktivitet)



Kontor i Sverige (Sembo og Told er ikke inkluderet)



Aktiviteter i TLC (Trafikledningscentralen)



Aktiviteter i Knutpunkten (salg af billetter)



Aktiviteter på havneområdet i Sverige

