Kvalitets-, miljø-, og HMS-policy
Etablert i samsvar med ISO 9001:2015 pkt. 5.2.1, ISO 14001:2015 pkt. 5.2 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 nr. 4. Alle medarbeiderne i HRS skal kjenne policyene og sin rolle i kvalitets-, miljø- og HMS-arbeidet.
Policyene skal publiseres på nett og være tilgjengelige for relevante interesseparter ved behov.

Kvalitets-, miljø- og HMS-arbeid er en integrert del av forretningsvirksomheten i konsernet. Disse fokusområdene er
nedfelt i vårt verdigrunnlag og har avgjørende strategisk betydning for vårt samfunnsoppdrag og vårt
arbeidsgiveransvar for å kunne sikre en attraktiv og trygg arbeidsplass.
Vår innsats skal være basert på et objektivt kunnskaps- og faktagrunnlag, systematisk og
risikobasert tilnærming, samt gjennom målrettet og kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi har
samsvarsforpliktet oss til å etterleve regelverk og krav for vår virksomhet.

Kvalitetspolicy

Miljøpolicy

HRS skal levere gode og bærekraftige tjenester og
produkter av høy kvalitet som oppfyller og
tilfredsstiller våre eieres, kunders og øvrige
interessenters behov og forventninger.

HRS skal være en etisk bevisst og
samfunnsansvarlig bidragsyter til stadig bedre
miljøløsninger innenfor avfallshåndtering og
gjenvinning.

Vi skal sikre best mulig materialgjenvinning og
ivaretakelse av sirkulære avfallsprodukter og
råvarer, som et fagprofesjonelt bindeledd mellom
forbrukerne på den ene siden og videre til
sluttmottakere i senere ledd av avfallsverdikjeden.

Vi skal ta vare på naturen og våre omgivelser,
minimalisere utslipp og forurensende virkning fra vår
virksomhet og beskytte miljøet med positiv
påvirkning. Vi skal bidra til mer bærekraftig adferd
og ressursbruk og forbedre vår felles
miljøprestasjon. Vi kaller dette å skape «grønne
framtidsbølger», gjennom samarbeid for å nå målene.

Våre huskeregler

HMS-policy
HRS skal arbeide målbevisst og systematisk
innenfor helse, miljø og sikkerhet for å kunne
forhindre personskader, forebygge sykdom og
opprettholde et positivt og fullt forsvarlig
arbeidsmiljø.
HMS-arbeid og sikkerhetskultur består av summen
av hver enkelt medarbeiders daglige engasjement.
Som ansatt i HRS skal vi bry oss om hverandre, delta
med aktiv medvirkning og være involvert sammen
med vernetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og BHT.
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