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Formål 

At beskrive miljøpolitikken for HCS A/S. 
 
HCS’ topledelse har besluttet, at miljøpolitikken skal gælde for alle afdelinger på HCS’ områder og kontorer, 
der har eller kan have indflydelse på miljøarbejdet over for kunder, leverandører og alle andre 
samarbejdspartnere. 
 
Miljøledelsessystemet tager udgangspunkt i krav stillet af kunder og myndigheder samt i ISO 14001 
miljøledelsessystemet. 
 
Hver sektionsdirektør er ledelsens repræsentant og miljøansvarlig inden for sin sektion. 
 
Miljøpolitikken vurderes minimum en gang om året og revideres, hvis det er nødvendigt i forbindelse med 
ledelsens gennemgang. 

 

Anvendelsesområde 

Miljøpolitikken gælder for hele virksomheden. 
 
Miljøpolitikken skal; 

 Være tilgængelig som dokumenteret information 
 Kommunikeres, forstås og anvendes internt i Organisationen 
 Være tilgængelig for relevante interessenter hvor det er passende 

 
ISO 14001 gælder for alle sektorer I HCS A/S Transport & Spedition.  

 

Ansvar 

Det er topledelsens ansvar at formulere miljøpolitikken. 
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Miljøpolitik 

HCS A/S vil være kendt som en virksomhed der er ærlig og reel, og som bruger åben og dialogbaseret 
kommunikation. Vi vil have branchens bedste serviceniveau og de mest tilfredse medarbejdere. HCS vil have 
fokus på kerneområderne, som er Transport & Spedition, Renovation, Kloak- og Industriservice, Genbrug og 
Restprodukthåndtering, Recyclingsaktiviteter, Miljøentrepriser samt Entreprenørkørsel for alle typer af kunder 
 
HCS vil løbende arbejde med en forbedring af kvaliteten dels på kerneområderne dels i ledelsessystemet, og 
vi vil arbejde med at forbedre medarbejderens tilgang til de daglige opgaver og på at gøre dagligdagens 
processer lettere og mere rationelle.  
 

 
HCS’ miljøpolitik er: 
 

 HCS A/S’ miljøpolitik omhandler hele virksomheden og dens underleverandører. 
 

 Det er vores mål nøje at følge og arbejde for en løbende forbedring af miljøledelsessystem og 
reduktion af miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter indenfor internationale transporter, 
affaldsindsamling og genbrug, miljø- og entreprenøropgaver. 

 

 Vi vil reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, 
økonomiske og forretningsmæssige rammer. 

 

 Vi vil arbejde for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vore medarbejdere og andre, der kommer 
i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. 

 

 Vi ønsker, at vores kunder opfatter vor virksomhed som en miljøbevidst virksomhed. Vi vil derfor have 
en åben kommunikation med vore omgivelser omkring vore miljøforhold. 

 

 Vi vil sikre, at vore medarbejdere og kunder/samarbejdspartnere er informeret omkring vores 
miljøpræstationer. 

 

 Vi forpligter os til at opfylde alle lovkrav på miljøområdet og andre krav vi har forpligtet os til. 
 

 Gennem vores miljøledelsessystem vil vore politikker og mål blive revideret løbende. 
 

 Det er virksomhedens mål, at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet. 
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