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Formål 
Å ivareta de ansattes helse og sikkerhet har topp prioritet for Skolt, og vi har en visjon om 
null ulykker. Ansvaret for at denne visjonen skal oppfylles deles mellom Skolt som 
arbeidsgiver og Skolts ansatte. Derfor må vi følge våre interne HMS-prosedyrer og utøve 
sunn dømmekraft i arbeidet vårt. Alle som blir oppmerksom på noe som kan være en risiko 
for egen eller andres helse og sikkerhet eller miljøet, må rapportere dette i vårt avvikssystem 
for RUH eller varsle  overordnede.  
Skolt skal jobbe systematisk for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø og forebygge 
helseskader.  
Vi er miljøbevisst og ønsker å ivareta vårt ytre miljø på en best mulig måte. Vi jobber etter 
internkontrollens lover, og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner. 

Gyldighetsområde 
Policy for HMS og Ytre Miljø er styrende for Skolts virksomhet. 

HMS-politikk inkl. ytre miljø 
• Produkter og tjenester utført av Skolt skal møte de miljø-, sikkerhets- og 

kvalitetsmessige krav vi er pålagt av offentlige myndigheter og i h.h.t. vår egen 
kvalitets-dokumentasjon. 

• Vi ønsker å tilrettelegge for personlig vekst og faglig utvikling for våre medarbeidere i 
et trygt arbeidsmiljø. 

• Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede 
virksomheten. 

• HMS-arbeidet skal fremme et sikkert og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, samt 
vern av det ytre miljø. Videre skal vi ha en forsvarlig avfallsbehandling med mål om 
høy gjenvinningsgrad. 

• Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vår virksomhet skal ikke 
medføre fare for liv og helse, unødig skade på naturen eller unødvendig tap av 
materielle verdier. 

• Vår virksomhet skal drive innenfor de miljømessige krav som stilles av gjeldende 
lover og forskrifter, samt gjeldende reguleringsplan, godkjent driftsplan og i h.h.t. 
evt. andre offentlige pålegg/forventninger. 
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