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Formål
[Virksomhedens navn] har udarbejdet en forebyggelsesplan med det formål at undgå uheld på
risikoanlæggene, beliggende på [Virksomhedens adresse].
Risikoanlæggene består af oplag med vandfri ammoniak, fuelolie og diesel.
[Virksomheden navn]s ledelse vil sikre og opretholde de nødvendige ressourcer, processer og
systemer til at opfylde målsætningen om helt at undgå uheld på risikoanlæggene.
Politik
[Virksomhedens navn] vil gennem nedenstående punkter hindre uheld ved at:
•

Fastholde risikoen for offentligheden under de officielle acceptgrænser samt holde
risikoen for medarbejdere mindst lige så lavt som andre risikovirksomheder med
sammenlignelige anlæg og processer.

•

Skabe de optimale organisatoriske rammer og stille de nødvendige ledelsesmæssige
og operationelle ressourcer i form af viden og kompetencer til rådighed for opfyldelsen
af dette mål.

•

Målrette de nødvendige dele af uddannelses-, rekrutterings- og indkøbsprocesser til
udvikling og fastholdelse af en virksomhedskultur båret af aktiv indsats fra ledelse,
medarbejdere og samarbejdspartnere for en løbende reduktion af risikoen.

•

Sikre klarhed og entydighed i ansvars- og rollefordelingen i alle led i planlægning og
udførelse af drift og ændringer af risikoanlæggene med risikoreduktion som ledetråd.

•

Fremme ærlighed og åbenhed i evaluering og rapportering af hændelser og understøtte
en løbende og effektiv opfølgning på den ledelsesmæssige og operationelle indsats i
forhold til ovenstående mål og forpligtelser.

•

Etablere og vedligeholde et sammenhængende sikkerhedsledelsessystem med de
nødvendige elementer til sikring af en effektiv gennemførelse af ovenstående.

•

Foretage en grundig overordnet ledelsesmæssig gennemgang og vurdering af
indsatsen, resultaterne og ledelsessystemet årligt samt beslutte og implementere de
nødvendige ændringer og justeringer.
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