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1. Syfte
Syftet med rederiets miljöpolicy är att på ett bra sätt kunna kommunicera ut rederiets
viljeriktning, både intern och vid behov externt.

2. Målgrupp
Målgruppen samtliga medarbetare samt övriga intressenter.

3. Bakgrund
Ressel Rederi AB är ett familjeägt rederi som bedriver yrkesmässig skärgårdstrafik,
huvudsakligen genom passagerartrafik i Stockholms hamn och skärgård på uppdrag av
Stockholms stad samt Waxholmsbolaget. Rederiet bedriver även kollektivtrafik i egen regi.
För Waxholmsbolaget bedriver rederiet även godstrafik i Stockholms skärgård samt i egen
regi. Rederiet bedriver även passagerartrafik mellan Kalmar och Färjestaden i ett samarbete
med kommuner, Trafikverket och lokal Företagarförening.
Rederiets miljöpolicy visar rederiets viljeriktning, och ska inte ses som annat än just denna
typ av dokument.

4. Miljöpolicy
Ressel Rederis mål med all trafik är att på ett miljösäkert sätt frakta passagerare och gods i
hamn och skärgårdstrafik. Vi är övertygade om att ett seriöst miljöarbete lönar sig, för miljön,
passagerarna, ombordanställda och rederiet, med andra ord en långsiktig och hållbar
medvetenhet för den miljö vi verkar i.
Rederiet ska vara ett föredöme i sitt miljöarbete och arbeta för att förebygga föroreningar.
Rederiets mål är att utveckla vårt miljöarbete genom att sträva efter ständiga förbättringar och
blanda in samtliga medarbetare och på så vis göra miljöfrågor till en del av alla medarbetares
vardag. Ressel Rederi AB följer de bindande krav som berör fartygen men målsättningen är
inte att bara följa lagar, förordningar och andra krav, utan försöka ta steget lite längre - så
långt det är ekonomiskt försvarbart.
Rederiet ska vara ett företag som verkar för att skydda miljön, detta genom kontinuerligt
arbete för att minska den negativa miljöpåverkan från driften av fartygen genom hållbar
resursanvändning, eco-driving och hushållning med energi.
Rederiet ska därför
• öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare
• påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, leverantörer,
myndigheter och organisationer
• se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
• förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta
miljöpåverkan av det vi gör
• ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser inom rederiet.
• kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet för att höja
miljöprestandan

