Byggðasamlagið SORPA

Öryggisstefna SORPU
SORPA vinnur eftir vottuðu gæðakerfi að auknu öryggi starfsmanna og
viðskiptavina svo að fyrirbyggja megi óhöpp og slys. Því leggur SORPA
áherslu á:
•
•

•
•
•
•

•

Að framfylgja lögum og reglugerðum með stöðugum umbótum á
vinnuverndar- og öryggismálum innan fyrirtækisins.
Að upplýsa starfsfólk, verktaka og þjónustuaðila um öryggi á
vinnustað og gerð áhættumats. Stjórnendur, starfsmenn, verktakar og þjónustuaðilar þekki og vinni eftir þeim öryggisreglum
sem í gildi eru á hverjum tíma hjá fyrirtækinu.
Að tryggja skýr skilaboð á starfsstöðum þar sem ábyrgð og
öryggisferlar eru ljósir svo sem viðbragðs- og rýmingaráætlanir.
Að efla jákvæða ímynd fyrirtækisins í öryggismálum.
Að hafa reglulegt eftirlit með vinnusvæðum, ástandi vinnuvéla,
öryggisbúnaði og hlífðarfatnaði.
Að meta ávallt öryggisþætti upp á nýtt þegar breytingar eiga sér
stað í starfseminni og að láta úrbætur í öryggismálum almennt
hafa forgang.
Að setja mælanleg markmið í öryggis- og vinnuverndarmálum þar
með talið þátttöku starfsmanna í sí- og endurmenntun.

SORPA annast lögboðið hlutverk um meðhöndlun úrgangs fyrir sex
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavík, Hafnarfjörð, Kópavog, Seltjarnarnes, Mosfellsbæ og Garðabæ. SORPA er starfsleyfisskylt fyrirtæki og er starfsemin háð eftirliti heilbrigðisyfirvalda og
Umhverfisstofnunar.
SORPA vaktar og stýrir þýðingarmiklum umhverfisþáttum og skilar
grænu bókhaldi og útstreymisbókhaldi árlega.
SORPA rekur Góða hirðinn, nytjamarkað SORPU og líknarfélaga,
endurvinnslustöðvar fyrir sveitarfélögin, móttöku- og flokkunarstöð í
Gufunesi, urðunarstað í Álfsnesi . Einnig hefur SORPA umsjón með
grenndargámum fyrir pappírs- og plastúrgang ásamt því að sinna
öflugu
fræðslustarfi.
Allar starfsstöðvar SORPU starfa samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er vottunin staðfesting á faglegum og
öguðum vinnubrögðum starfsmanna SORPU við móttöku, meðhöndlun og ráðstöfun úrgangs.
Unnið er að innleiðingu á vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO 14001 staðlinum.

Umhverfis- og gæðastefna SORPU

KRÖFUR TIL VERKTAKA OG
ÞJÓNUSTUAÐILA
Í UMHVERFIS- OG ÖRYGGISMÁLUM

SORPA starfar í sátt við fólk og umhverfi.
Því munum við:
•
Vera traust og leiðandi fyrirtæki á sviði úrgangsstjórnunar.
•
Hafa umhverfismál og ánægju viðskiptavina efst í huga.
•
Gera fyrirtækið að öruggum og eftirsóknarverðum vinnustað.
•
Hámarka endurnotkun og endurvinnslu.
•
Draga úr hráefnanotkun og úrgangsmyndun í fyrirtækinu.
•
Tryggja stöðugar umbætur og lágmarka umhverfisáhrif.
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Með því að:
•
Veita góða þjónustu og bjóða vandaðar vörur í sátt við umhverfið.
•
Vera í góðum samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn, eigendur,
samstarfsaðila og aðra hagsmunaaðila.
•
Efla jákvæða ímynd og trúverðugleika fyrirtækisins með góðum
rekstri, markvissri þjónustu, þrautseigju og frumkvæði.
•
Efla umhverfisvitund starfsmanna svo þeir séu góðar fyrirmyndir.
•
Afla og miðla þekkingu með fræðslu, nýsköpun og innleiðingu
bestu aðferða.
•
Nota eins og kostur er innlenda og endurnýjanlega orkugjafa og
hvetja þjónustuaðila til þess sama.

Allri neyslu fylgir úrgangur og ætti það að vera forgangsatriði að koma í
veg fyrir myndun úrgangs og draga úr magninu. Annars skal reyna að
endurnota úrganginn eða koma honum til endurvinnslu.
Úrgangur er auðlind sem á ekki að sóa.
SORPA bs. I Gylfaflöt 5 I Sími: 520 2200 I sorpa@sorpa.is I sorpa.is

Kröfur um persónuhlífar

Margir verktakar og þjónustuaðilar koma að starfsemi SORPU. Þeir
vinna bæði sjálfstætt og með starfsmönnum fyrirtækisins.

Verktaki tryggir að starfsmenn hans noti ávallt viðeigandi
persónuhlífar í samræmi við áhættumat verka. Persónuhlífar skulu
vera CE-merktar og í samræmi við gildandi reglur.

Farsælt samstarf og samhæfð vinnubrögð skila árangri og gera
SORPU að einu fremsta umhverfisfyrirtæki landsins þar sem stöðugar umbætur eru í gæða-, umhverfis- og öryggismálum.

Tilkynning og skráning atvika
Fyrstu viðbrögð við slysi er ávallt að hringja í 112.

Fyrirtækið leggur áherslu á umhverfis- og öryggismál og ætlast er til
að verktakar/þjónustuaðilar fari að þeim lögum, reglugerðum og
leiðbeiningum sem varða starfsemi þeirra og SORPU um
umhverfismál, öryggi og heilbrigði á vinnustað.

Verktaka ber að tilkynna til yfirmanns starfsstöðvar um slys, óhapp,
tjón eða umhverfisatvik á starfsstöðvum SORPU.

Einnig þarf að tilkynna næstum slys og atburði sem geta valdið
hættu og grípa til ráðstafana til að forðast slys og tjón.

Lög nr. 46/1980: um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglur
nr. 547/1996: um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð.

Jafnframt skulu verktakar fara eftir reglum og tilmælum sem SORPA
setur hér fram og kunna að ganga lengra en almennar kröfur sem
löggjafinn og framkvæmdavaldið setja. Reglur SORPU eru ekki
tæmandi fyrir ábyrgð og skyldur verktaka og færa ekki ábyrgð á umhverfis- og öryggismálum frá verktaka yfir á SORPU.
Reglur þessar gilda fyrir verktaka og undirverktaka þeirra sem
vinna fyrir SORPU.

Verktaki er samt sem áður ábyrgur fyrir sínum skráningum og
tilkynningum til viðeigandi yfirvalda.

Mengun vatns og jarðvegs
Losun á olíu, olíuefnum, eiturefnum og öðrum hættulegum efnum í vatn,
grunnvatn og jarðveg er bönnuð.
Tryggja skal að efni leki ekki niður við þrif, eldsneytistöku, olíuskipti og
áfyllingu á tanka, vélar og búnað. Ef mengun berst í jarðveg skal tafarlaust hreinsa hann upp eða meðhöndla jarðveginn í samráði við yfirmann
starfsstöðvar.

Eiturefni og hættuleg efni
Eiturefni og hættuleg efni eru merkt með varnaðarmerkingum og skal
geyma þau á tryggan og öruggan hátt.

Kröfur til verktaka og þjónustuaðila
Námskeið um umhverfismál
SORPA vill efla umhverfisvitund. Yfirmaður viðkomandi starfsstöðvar
metur út frá eðli og umsvifum starfseminnar hvort starfsmenn
verktaka/þjónustuaðila sæki námskeið í umhverfismálum á vegum
SORPU.

Úrgangur
Verktakar og þjónustuaðilar skulu ganga snyrtilega um starfsstöðvar
SORPU og lágmarka myndun úrgangs.
Flokka skal allan úrgang samkvæmt flokkunarreglum SORPU. Halda
skal spilliefnum aðskildum frá öðrum úrgangi og skila til viðurkennds
móttökuaðila.
Losa skal úrgang til vigtunar í sérstök ílát á hverri starfsstöð eða skila
upplýsingum um magn úrgangs sem fellur til vegna vinnu fyrir
SORPU til skráningar í grænu bókhaldi.

Neyðar- og viðbragðsáætlanir SORPU
Yfirmaður starfsstöðvar kynnir verktaka/þjónustuaðila þær neyðar‐
og viðbragðsáætlanir SORPU sem við eiga.

Viðurlög brota
Við brot sem tengjast umhverfis- og öryggismálum áskilur SORPA
sér rétt til að beita viðurlögum s.s að starfsmönnum sé vísað af
starfssvæði við brot og að verktaki sé útilokaður frá frekari
útboðum á vegum SORPU.

Verktaki ber ábyrgð á að öryggisblöð fyrir öll eiturefni og hættuleg efni
séu til staðar á notkunarstað eins og reglugerð kveður á um.

Vélar og tæki
Verktaki er ábyrgur fyrir öllum tækjum, vélum og verkfærum á hans
vegum og tryggir að ástand þeirra uppfylli ákvæði í lögum og reglum.
Allar vinnuvélar/tæki skulu hafa gilt skoðunarvottorð og stjórnendur
farartækja og vinnuvéla skulu hafa tilskilin réttindi.
Verktaki ber ábyrgð á að stjórntæki og öryggisbúnaður tækja sé í lagi og
að farmur sé tryggilega festur.
SORPA hvetur verktaka/þjónustuaðila til notkunar á vistvænum
bifreiðum og að þeir hagi akstri sínum þannig að eldsneytisnotkun og
mengun sé í lágmarki og öryggi í fyrirrúmi.
Verktakar og þjónustuaðilar skulu skila yfirliti yfir eldsneytisnotkun vegna
þjónustu þeirra til SORPU til skráningar í grænu bókhaldi.

Spurningar og athugasemdir:
•
•

Hafið samband við yfirmann á viðkomandi starfsstöð
Sendið inn ábendingu í ábendingakerfi SORPU á sorpa.is

Tengiliðir:
Deildarstjóri umhverfis og fræðslumála - Ragna I. Halldórsdóttir,
Öryggisstjóri - Bjarni Hjarðar

