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Kvalitet, HMS, Miljøpolitikk og Samfunnsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility) 

Kvalitetspolitikk 

Nordic Steel Gruppen (NSG) forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav 

samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem. 

NSG skal være en foretrukket leverandør av mekanisk vedlikehold, stålbearbeiding, produksjon og montasje 

av stål og kompletterende tjenester. Omfattet av dette er også taktekking som en del av «tett bygg» leveranser. 

Avansert platebearbeiding og sertifiserte sveiseoppdrag. Vi skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet 

til avtalt tid i henhold til kontraktens forpliktelser og kundens krav. Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte 

og for våre leverandører. 

 

 

HMS-politikk 

NSG skal være en bedrift hvor de ansatte har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, 

kompetanse og erfaringer. Vi skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av 

kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et 

positivt arbeidsmiljø. 

NSG skal ikke forårsake ulykker, skader eller tap på ansattes eller andre personers liv eller helse, det ytre miljø 

eller på eget/andres anlegg eller produksjonsutstyr. Vi skal ha en «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker.  

Med systematisk oppfølging skal bedriften forebygge ulykker og skader, og skape trivsel på en trygg 

arbeidsplass. Dette skal oppnås gjennom synlig lederengasjement, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å 

identifisere, redusere og forbedre helsefarer og miljørisiko. Helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres 

på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi. Prioritering og gjennomføring av HMS-aktiviteter skal være en 

del av den enkelte leders og ansattes ansvar.  

 
 
Miljø-politikk 
 
NSG forplikter seg til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing.  

Vi skal redusere restavfallsmengden til et minimum ved å kildesortere og avhende avfall, som ikke kan 

gjenvinnes eller deponeres, på en trygg og miljøvennlig måte ved hjelp av godkjente leverandører. 

Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter. 

Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg 

angående dens miljøaspekter. 

Vi skal ha en «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker. 
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Sosialt ansvar og integritets politikk 
Vi forventer at alle behandler hverandre med respekt og opptrer i tråd med selskapets verdier. 

Vi vil oppnå dette ved å: 

• Opprettholde høy forretningsføring og være etisk bevisst i vår daglige arbeid for å sikre NSG sin 

integritet. 

• Oppfylle relevante krav i FNs Verdenserklæringen om menneskerettighetene og respektere lokale 

lover og regler uansett hvor vi jobber. 

• Sørge for like muligheter uavhengig av alder, ekteskapelig status, kjønn, seksuell legning, livssyn, 

nasjonalitet eller etnisitet og oppmuntre til mangfold 

• Ha forståelse for potensiale til hvordan det sosiale og kulturelle har innvirkning på vårt arbeid. 

• Lede vår virksomhet på en hederlig måte og markedsføre fri konkurranse i forhold til leverandører. 

• Motstå all form for korrupsjon. 

 

 

 

 


