Driftspolitik
Vi er en del af Fortum Group og følger Fortums politikker. Fortum beskytter naturressourcer for
samfundet, ved at forbedre vores kunders ressource- og energieffektivitet og ved at integrere
miljømæssig bæredygtighed i vores egen drift. Ved at fjerne det farlige affald fra affaldsstrømmen,
opnås en bedre kvalitet i de ressourcer, som genanvendes. Fortum arbejder med fokus på cirkulær
økonomi, der bevarer værdien i produkterne så længe som muligt, og minimerer brug af jomfruelige
materialer og affaldsproduktion.
Vores ledelsessystem bygger på kvalitet, miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø. Praktiske
behandlingsmetoder, fastlagte mål og tilstrækkelige ressourcer skaber forudsætningerne for det
løbende udviklingsarbejde. Vi udvikler systematisk kvalitet for at opnå flow effektivitet med fokus på
kundernes behov.
Driftsmodellen for Fortum fungerer på en måde, der sikrer mennesker og miljø. Koncernen har sat
et fælles mål om nul årlige ulykker for alle medarbejdere, ingen miljøuheld og ingen overskridelser
af grænseværdier. Vi overholder alle relevante regler og godkendelser, og forbedrer kontinuerligt
miljø og sikkerhed. Vi overvåger og indsamler data fra sikkerhed, miljø og kvalitet for at sikre løbende
forbedringer.
Værdier: Vi er ansvarlige, innovative, ærlige og viser respekt for individet. Etiske principper guider
beslutningstagningen, hvilket afspejler sig i Fortums drift.
Målet inden for kompetenceudvikling er at have dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere,
der kan gennemføre forretningsstrategien og udvikle driften.
Med en ekspertise, der er førende i branchen, tilbyder Fortum kundestyrede løsninger, der bidrager
til kundens værdikæde. Samarbejdet med vores kunder, medarbejdere, medborgere og
myndigheder i nærheden af vores anlæg er aktiv og forankret i virksomheden. Vores etiske
principper og værdier er ledetrådene i dialogen med vores interessenter. Aktiv og åben interaktion
er en vigtig del af driften, der gennemføres i henhold til disse værdier.
Som led i driften af Fortum følger vi denne prioritering:





Ingen er kommet til skade, når arbejdsdagen slutter.
Vi overholder lovgivning og tilladelser.
Vi holder vores løfter over for kunderne.
Vi har en god rentabilitet.
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