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HMS Politikk

HSE Policy

Å ta godt vare på våre ansatte er Abyss Groups største
ansvar!

Taking care of our employees is Abyss Group’s greatest
responsibility!

Selskapenes ledelse er derfor forpliktet til å sørge for gode
arbeidsforhold og for å kontinuerlig forebygge at personer,
miljø eller materiell ikke blir skadet gjennom virksomheten
vi driver. I tillegg til dette er hver enkelt ansatt forpliktet til å
ta vare på sine kolleger, og gjøre sitt ytterste for at deres
helse og sikkerhet ikke settes i fare. Selskapene skal
tilfredsstille krav i aktuelt regelverk og relevante
standarder.

The company’s management is therefore obliged to secure
healthy working conditions and continuously prevent
injuries at personnel, environment and materials through
our activities. Furthermore, taking care of the health and
safety of our colleagues shall have top priority for every
employee. Companies shall be in compliance with actual
regulations and relevant standards.

Disse prinsippene ser vi på som vesentlige i arbeidet med å
sikre personell, materiell og miljø I Abyss Groups
selskaper:

The following principles shall be essential in our work to
secure personnel, materials and the environment in Abyss
Groups companies:

•

Ledere i Abyss Group skal holde alle relevant
informasjon om helse, miljø og sikkerhet oppdatert,
og sørge for at ansatte, kunder og myndigheter til
enhver tid har tilgang til denne informasjonen.

•

Abyss Group’s management shall maintain all
health, safety and environment information
updated, and pass this information on to the
projects, our customers and the authorities without
unnecessary delay.

•

Ledere i Abyss Group skal motivere alt personell som
er involvert i vår virksomhet til en positiv holdning til
HMS i sitt daglige arbeid. Alt personell skal være
kjent med våre prosedyrer og skal bli gitt all
nødvendig HMS-informasjon relatert til deres arbeid.

•

Abyss Group shall motivate all personnel involved in
our operations to obtain a positive HSEQ attitude in
their everyday work. All personnel shall be
familiarized with our procedures and shall be given
all necessary HSE information related to their work.

•

Abyss Group commit to limit adverse effects on the
physical environment to avoid environmental
impacts in the future

•

Abyss Group management shall motivate it’s
personnel to report incidents and follow up all HSEreports. The implementation of preventive actions
to achieve improvements in future is an important
part of our HSE related work.

•

•

Abyss Group forplikter seg til å begrense negative
effekter på det fysiske miljøet for å unngå
miljøkonsekvenser i fremtiden.

Ledere i Abyss Group skal motivere alt personell til å
rapportere hendelser og nestenulykker, og til å aktivt
foreslå forbedringer. Rapportering av hendelser,
nestenulykker og farlige situasjoner er en viktig del
av vårt arbeid

Overvåking og evaluering av gruppens HMS-politikk
skal være en kontinuerlig og pågående prosess i alle
selskaper i Abyss Group.

Monitoring and evaluation of the company´s
HSE policy is a continuous and ongoing process within
Abyss Group.
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