
Arbejdsmiljø 

Målsætning 
I. Anker Andersen A/S, ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Målet er at 
undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser samt fremme arbejdsglæde og trivsel blandt 
firmaets ansatte. 
Ligeledes vil vi overholde retningslinjerne i arbejdsmiljøloven hvis formål er, at beskytte alle i et 
arbejdsforhold mod skadelige påvirkninger. Loven er meget omfattende, og Arbejdstilsynet er den 
myndighed der skal håndhæve den.  
 
Arbejdstilsynet har med nylige lovændringer fået yderligere beføjelser og kan bl.a. udskrive bøder 
for manglende brug af personlige værnemidler. Hvis arbejdsgiveren har stillet de nødvendige 
værnemidler til rådighed, er det kun den ansatte der får en bøde, hvis man ikke bruger dem. 

Arbejdsmiljø-organisationen 
Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation søger i det daglige arbejde at opfylde målsætningen og 
det er vigtigt at alle medvirker. Både ved at overholde arbejdsmiljøloven og ved at komme med 
forslag til forbedringer.  
Du kan se i organisationsplanen for arbejdsmiljøorganisationen, hvem der er dine 
arbejdsmiljørepræsentanter samt andre af arbejdsmiljø-gruppernes og -udvalgets medlemmer. 
 
Arbejdsmiljøudvalget holder møder mindst 1 gange årligt og arbejdsmiljøgrupperne holder møder 
som: 
AmG-produktion – 3 gange årligt 
AmG-værksted – 2 gange årligt 
AmG-kontor – 2 gange årligt 
 
Medlemmerne vælges for en 4-årig periode. 
 
Referater fra udvalgets møder bliver udsendt til alle medarbejdere. 
 

Strategi og politikker 
Virksomhederne har en fælles overordnet politik, der, gennem dygtige medarbejdere, hårdt 
arbejde og ikke mindst godt håndværk, stræber efter: 

• At være etableret som førende entreprenør på naturgasområdet. 

• At være foretrukken samarbejdspartner ved udførsel af ledningsarbejder. 

• At altid leve op til forventningerne fra vores kunder, så det gode samarbejde kan udvikles. 

 
 
 
 
 



Den overordnede politik suppleres af følgende delpolitikker for arbejdsmiljø, kvalitet og miljø. 
 
Arbejdsmiljøpolitik:  

• Vi accepterer ikke ulykker og har nul ulykker som ambition, hvilket vi vil opnå gennem 

forebyggelse, omhyggelighed og ved alle at tage ansvar for vores handlinger. 

• Vi vil altid overholde arbejdsmiljøloven samt andre relevante gældende love og regler og vi 

forpligtiger os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere. 

• Vi vil løbende forbedre arbejdsmiljøet ved at lære af egne og andres erfaringer samt, i det 

daglige arbejde, at have fokus på at forbedre de enkelte arbejdsopgaver med 

udgangspunkt i medarbejdernes arbejdsmiljø. 

Kvalitetspolitik: 

• Kundens ønsker bliver omsat til forståelige specifikationer og ordrebekræftelser, som 

fremsendes til godkendelse inden opstart af projektet i form af en KM plan.  

• Projektændringer styres sikkert i hele forløbet.  

• Aftalte leveringstidspunkter overholdes. 

• Arbejdet kontrolleres som anført i kontrolplanen ved anvendelse af evt. 

egenkontrolskemaer som tilpasses projektet. 

• Vi overholder gældende lovgivning og andre relevante bestemmelser på kvalitetsstyrings-

området. 

Miljøpolitik: 

• Vi vil overholde gældende miljølovgivning og andre relevante bestemmelser. 

• Vi vil gennemføre virksomhedernes aktiviteter med den mindst mulige forurening af det 

ydre miljø under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. 

• Vi vil genanvende materialer m.v. ved udførsel af projekter/opgaver, i det omfang det er 

muligt, for herved at minimere byggeriets miljømæssige konsekvenser. 

• Vi vil efterspørge, hvor det er muligt, miljøvenlige produkter og ydelser. 

 
Det forventes at alle medarbejdere, i hverdagens arbejde, er bevidste om at handle i tråd med 
ovenstående politikker. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mulighed for påtale (Konsekvens) 
For at sikre overholdelse af gældende lovgivning, primært arbejdsmiljøloven, samt opfølgning og 
fokus på overtrædelser i forbindelse med udførsel af virksomhedens opgaver er vedtaget følgende 
procedure: 
 
Overtrædelse defineres som: 
Ikke overholdt elementært arbejdsmiljø eller velkendt, almindeligt anvendt, arbejdsmiljøregel. 
(eksempelvis manglende synlighedstøj eller personligt værnemiddel, hvor dette er påkrævet etc.) 
 
Ikke overholdt velkendt almen lovgivning. 
(eksempelvis ikke overholdt gældende hastighedsbegrænsning ved kørsel i virksomhedens 
køretøjer etc.) 
 
Ved observeret overtrædelse kan følgende påtaler benyttes: 
 

- Mundtlig advarsel. 

Gives typisk ved en førstegangsovertrædelse af elementært arbejdsmiljø eller velkendt 

arbejdsmiljøregel, hvor overtrædelse ikke medførte væsentlige risici. 

Advarslen skal gives skriftligt af nærmeste arbejdsleder. 

KSM-afd. orienteres ved kopi som medtages ved førstkommende møde i AmG. 

 
- Skriftlig advarsel. 

Gives ved gentagelse af overtrædelse, som tidligere har medført mundtlig advarsel, eller 

ved overtrædelse af elementært arbejdsmiljø eller velkendt arbejdsmiljøregel, der 

medfører risiko for egen og andres sikkerhed. 

Advarslen skal gives skriftligt af nærmeste arbejdsleder i samråd med afdelingsleder og skal 

gælde 1 år. 

KSM-afd. orienteres ved kopi som medtages ved førstkommende møde i AmG. 

 
- Bortvisning eller afskedigelse. 

Kan ske, hvis en medarbejder groft tilsidesætter elementært arbejdsmiljø eller velkendt 

arbejdsmiljøregel og derved udsætter sig selv eller andre for alvorlige risici, eller 

medarbejder, trods tidligere skriftlig advarsel, overtræder samme type af elementært 

arbejdsmiljø eller velkendt arbejdsmiljøregel. 

Bortvisning vil være at betragte som en ”tænke-pause” hvor den bortviste medarbejder 

kan overveje om han/hun fremover vil overholde lovens bogstav i ansættelsen. 

”Tænke-pausen” vil være for medarbejderens egen regning, dvs. uden løn, regnet fra det 

tidspunkt bortvisningen falder. Medarbejderen kan stoppe ”tænke-pausen” ved at møde 

på arbejde igen, efter gensidig aftale med arbejdsleder. 

Bortvisning skal foretages af respektive afdelingsleder i samråd med den arbejdsleder 

medarbejderen/medarbejderne refererer til. 

Afskedigelse vil være at betragte som ophør af ansættelse i virksomheden. 



KSM-afd. orienteres ved kopi som medtages ved førstkommende møde i AmG. Ligeledes 

orienteres lønningskontor og ledelse. 

 
Advarsler kan alene gives af medarbejdere med ledelsesansvar. Advarsler kan gives til både 
medarbejdere og ledere. 
Finder en medarbejder behov for, at en kollega eller leder får en advarsel eller bliver bortvist, skal 
vedkommende kontakte kollegaens leder, som herefter har ansvar for straks at følge op på 
henvendelsen. 
 

Arbejdsulykker, nær-ved-hændelser mv. 
Skulle du være så uheldig i arbejdstiden at komme til skade, skal du hurtigst muligt kontakte 
arbejdsmiljøafdelingen for udarbejdelse af en anmeldelse. 
 
Alle ulykker hvor der er personskade anmeldes til arbejdstilsynet, forsikringsselskab eller 
arbejdsskadestyrelsen. Dette gøres ved at sikkerhedslederen i samråd med skadelidte, udfylder en 
evt. ulykkesanmeldelse, som herefter indtastes i EASY systemet. 
 
Ligeledes opfordres alle medarbejdere til at  være opmærksom på og indrapportere skete 
hændelser der kunne have forårsaget personskade, men heldigvis ikke gjorde det. Dermed kan vi 
måske lære noget og komme en evt. ulykke i forkøbet. 
 
 
Anmeldelse af disse ”nær-ved-hændelser” foregår på samme måde som ved ulykker. 
 
Både anmeldte arbejdsulykker og ”nær-ved-hændelser” behandles efterfølgende i 
arbejdsmiljøudvalget, med henblik på at forebygge fremtidige ulykker og evt. gentagelser. 
Behandling af ulykken eller hændelsen afrapporteres i førstkommende arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsmødereferat med oplysning om eventuelle tiltag, der iværksættes på grundlag af 
analysen. 

Erhvervsbetingede lidelser 
Vi vil, igen for at arbejde mere med forebyggelse, gerne informeres såfremt man til egen læge 
anmelder en erhvervsbetinget lidelse (erhvervssygdom). Informationen gives til firmaets 
sikkerhedsleder for registrering. 
Registrering af evt. erhversbetingede lidelser afrapporteres og behandles på samme måde som 
ulykker i arbejdsmiljøudvalget. 
 


