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HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSPOLITIKK i Øglænd System AS 
 

 
Øglænd System har en ledende posisjon blant leverandørene av opphengssystemer i 
verden. Vi ser det som vårt ansvar å utvikle bransjen i takt med den generelle 
samfunnsutviklingen. Dette betyr at selskapet skal skape verdier og sysselsetting, men 
også sørge for at selskapet bidrar til å fremme hensyn til helse, miljø, sikkerhet (HMS) og 
omdømme. Øglænd System sine aktiviteter skal bidra til å minimalisere belastningen på 
mennesker og miljø. 
 
Vi skal oppnå våre mål ved hjelp av følgende argumenter: 
- Ved hjelp av kontinuerlig forbedring av bedriftens strategi, risikoanalyser, handlingsplaner med 

tanke på Helse, miljø og sikkerhet. 
- Ved å tilfredsstille interne krav, kundenes krav, forskrifter og lover som er relevante innenfor 

HMS området. 
- Ved å sette et klart mål om å ikke ha skader på personell, ytre miljø og materiell. 
- Klare ansvarsforhold til for ledere og ansatte. 
- Kompetanse kartlegging, kontinuerlig læring og forbedring av de ansattes anvendbare 

kunnskap, for å skape motiverte og friske ansatte. 
- Ved å etablere utfordrende og tydelige mål, som er enkle å evaluere i forhold til måloppnåelse. 
- Stille samme strenge krav til våre leverandører, og forsøke å påvirke våre kunder i samme 

retning. 
- Vi skal aktivt støtte tiltak for å minimalisere uheldig miljøpåvirkning. 

 
 

Helse Ytre miljø Sikkerhet 
Aktivt forebygge psykiske og 
fysiske helseskader sammen 
med bedriftshelsetjenesten og 
verneombud. 

Risikovurdere miljømessige 
aspekter før oppstart av nye 
aktiviteter. 

Opplæring og motivering til 
sikkerhetskultur. 

Systematisk kartlegge 
helserisikoer. 

Oppfordre til å utvikle 
produkter og gjennomføre 
leveranser av varer som ikke 
gir unødvendige miljø-
påvirkninger. 

Klare ansvarsforhold. 

Iverksette tiltak ved mistanke 
om helsebelastning for 
ansatte. 

Aktiv styring med håndtering 
og oppbevaring av kjemikalier 
og materialer. 

Aktiv styring av 
arbeidsoperasjoner. 

Aktivt forebygge skader og 
forebygge yrkesbetingede 
sykdommer. 

Aktiv og bevisst atferd: 
- ved innkjøp, til å søke etter 
mindre farlige stoffer, 
-  forbruk, 
-  avfallshåndtering, 
 - gjenvinning. 

Katastrofeberedskap: 
- Brann 
- Security 
- Omdømme 

Aktivt jobbe for et godt 
psykososialt arbeidsmiljø. 

 Sikkerhet skal alltid være første 
prioritet ved gjennomføring av 
arbeidet. 



KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOK DEL B QUALITY ASSURANCE MANUAL PART B 

 

Kap. nr./ Chapter no.: Side av / Page of: Dato / Date: Rev. No.: 

KS-B-01.01.02 2 / 2 17.02.2021 6 
 

Godkjent av adm.dir./ 
Accepted by Managing Director 
 
HH 

Godkjent av KHMS-rådgiver/ 
Accepted by QA/HSE advisor 
 
CV 

 

  
Som stor forbruker av stål til å tilvirke egne produkter så har vi et ansvar for å aktivt forsøke å 
utnytte materialene på en slik måte at de gir minst mulig avfall og unødvendig miljøpåvirkning. 
Bedriften har valgt å outsource overflatebehandlingen av bedriftens produkter. Dette arbeid skal 
kun settes ut til godkjente leverandører som overholder alle lover og forskrifter innen 
arbeidsområdet og som har alle nødvendige tillatelser fra myndighetene. 
 
Alle bedriftens ledere uansett nivå skal aktivt lede ved å gå foran som gode eksempel. De skal 
aktivt motivere sine ansatte til innsats for å verne om miljøet.  
Alle ansatte i bedriften har et selvstendig ansvar for å begrense risikoen for helse og miljø skader, 
og de skal aktivt utnytte muligheter til forbedringer.   
Vi skal dele våre prestasjoner innen HMS-området med våre kunder og leverandører, og denne 
informasjonen skal være tilgjengelig for allmennheten.  
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