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Arbejdstilsynet kommer snart på besøg i jeres virksomhed 
 
Arbejdstilsynet gennemfører fra starten af 2012 risikobaserede tilsyn i brancher, hvor man anser arbejdsmiljøet for særligt 

problematisk.  

                                                        

 

Transportvirksomheder og autoværksteder er udvalgt, og det betyder, at Arbejdstilsynet vil besøge disse brancher for at 

gennemgå og kontrollere, at arbejdsmiljølovens opdaterede krav til organisering og håndtering af arbejdsmiljøet er opfyldt. 

Dette vil ske ved en rundering og vurdering af virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt ved en gennemgang af 

firmaets skriftlige dokumentation og opfyldelse af krav til sikkerhedsforskrifter, uddannelse mv.   

                       

Alle virksomheder med mere end 2 ansatte besøges, og virksomheder med færre ansatte besøges ud fra stikprøvekontrol.  

Virksomheder med arbejdsmiljøproblemer vil blive fulgt tæt fremover 
Hvor der konstateres problemer, vil virksomheden, udover eventuelle bøder og påbud, blive inddraget i opfølgningsbesøg og 

gentagne risikobaserede tilsyn.  

Virksomheder uden problemer vil blive fritaget for tilsyn i 5 år 
Virksomheder uden problemer ved første tilsyn vil derimod blive fritaget for risikobaserede tilsyn de følgende 
 5 år.  
 
Orden i arbejdsmiljøet kræver opdatering i forhold til arbejdsmiljøloven 
Den målrettede kontrol er en del af  2020-strategien, som også har medført væsentlige ændringer af arbejdsmiljøloven og til de 
krav og forventninger, som stilles til virksomhedernes indsats på arbejdsmiljøområdet.                                           
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Kom på forkant, så dyre overraskelser og ærgrelser undgås  
 
Vi forbereder jer ved en gennemgang i jeres virksomhed, og vi bringer jer på omgangshøjde med de nye bestemmelser i 
arbejdsmiljøloven, så påbud, bøder og andre dyre ærgrelser undgås. Gennemgangen omfatter både dokumentation og 
praktiske forhold og sammenfattes i en kort rapport. I er herefter godt rustet og kan komme på plads med de ting, som 
eventuelt måtte halte. 
 
 

En gennemgang af virksomhedens organisation og dokumentation varer 1½-2 timer og 
koster Kr. 1475,00 ekskl. moms*.  Det er rigtigt godt givet ud! 
 

 
 
 

Ønsker I, at vi skal gennemføre APV og/eller dokumentere jeres arbejdsmiljøorganisation, handlingsplaner mv., klarer vi også det. 
Vi kan støtte jeres arbejdsmiljøarbejde på alle områder og i det omfang, som I ønsker og har behov for – herunder også ved 
korrespondance og møder med myndighederne. 
 

                                               
 

                                Knæk ikke ryggen på arbejdsmiljøet - lad os give en hånd med 
 

                                   SIKKER & SUND - Arbejdsmiljø i sikre hænder 
 

 
 
SIKKER & SUND er rådgiver og autoriseret udbyder af arbejdsmiljøuddannelserne. Vi gennemfører  hver måned 

brancherettede kurser, bl.a. for transport- og speditionsvirksomheder, både indenfor den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

(§9) og det obligatoriske tilbud om efteruddannelse (tilføjelse §9 fra 2011) 

SIKKER & SUND har praktisk viden om transportbranchen og går derfor et spadestik dybere og hjælper jer til at håndtere 

arbejdsmiljøarbejde og lovkrav, så et godt arbejdsmiljø bliver til en integreret og værdiskabende del af jeres virksomheds 

dagligdag. 

Ring 20119210 eller mail ras@sikkerogsund.dk for tidsaftale og flere oplysninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Baseret på virksomheder med op til 20 ansatte, som arbejder på samme adresse. Ved  flere end 20 medarbejdere takseres ekstra kr. 35,00 pr. medarbejder udover 20 
der virksomheder med op til end 20 ansatte, som arbejder på samme adresse. Ved  flere end 20 medarbejdere takseres ekstra kr. 35.00 pr. medarbejder udover 20 
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