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9. Arbejdsmiljøcertificering 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- hvilken betydning har det for virksomheden? 

 

Virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat,  

 

 får ret til at få tildelt og offentliggjort en Krone Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. 

bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø mv. 

 er undtaget fra screeningsbesøg fra Arbejdstilsynet. 

 skal have sit arbejdsmiljøledelsessystem vurderet i sin helhed via en certificeringsaudit. 

 

Audit gennemføres ved en omfattende stikprøve for at vurdere, om det arbejdsmiljøledelses-

system, I har beskrevet, er fuldt implementeret. I skal gennemføre en opfølgning på certifice-

ringen mindst en gang om året, og I skal gennemgå den egentlige recertificering efter 3 år.  

 

Den institution, der har certificeret jer, kan gennemføre en opfølgningsaudit uden varsel for at 

sikre, at I - til enhver tid - kan vise, at I overholder certifikatets krav. 

 

Krav til et arbejdsmiljøledelsessystem 

Hvis et arbejdsmiljøledelsessystem skal kunne certificeres, skal det opfylde en af nedenstående 

standardiserede kravbeskrivelse.  

 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 9231  

 DS/OHSAS 18001 suppleret af bekendtgørelse nr. 872  

”Håndbog om arbejdsmiljøledelse i landbruget…helt enkelt” dækker begge kravbeskrivelser.  

Vær opmærksom på de specifikke krav der er i forbindelse med valg af det ene eller det andet cer-

tifikat. 

 

De krav, der stilles i forbindelse med de to certifikater er overordnet set meget lig hinanden. De er 

dog formuleret forskelligt ligesom der også er en række specifikke krav, der kun gælder for det 

enkelte certifikat. 
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Oversigt over krav i forbindelse med bekendtgørelse 923 og OHSAS 1800

Oversigt over krav i forbindelse med be-
kendtgørelse nr. 923: 

1. Have et system, som styrer indsatsen for 
et godt arbejdsmiljø. 

2. Have en offentlig tilgængelig arbejdsmiljø-
politik. 

3. Gennemføre en kortlægning af jeres ar-
bejdsmiljø. 

 

4. Have en handlingsplan for forbedring af 
arbejdsmiljøet. 

5. Overholde arbejdsmiljølovens regler. 

6. Fastlægge opgaver og beføjelser i virk-
somheden. 

7. Sikre, at den øverste ledelse styrer indsat-
sen. 

8. Inddrage medarbejderne. 

9. Uddanne og træne medarbejderne. 

10. Have fokus på særlige funktioner. 

11. Inddrag arbejdsmiljøet ved indkøb m.m. 

12. Sikre, at fremmede personer følger virk-
somhedens krav. 

13. Identificere risici og forebygge ulykker. 

14. Kontrollere, at arbejdsmiljøet er i orden, 
og at systemet fungerer. 

15. Dokumentere, at systemet fungerer. 

16. Evaluere, om systemet fungerer. 

17. Fastlægge og følge en politik for det 
rummelige arbejdsmarked. 

18. Fastlægge og følge en politik for sund-
hedsfremme. 

19. Kortlægge det psykiske arbejdsmiljø. 

20. Udarbejde en redegørelse for virksomhe-
dens arbejdsmiljø. 

Oversigt over krav i forbindelse med OH-
SAS 18001 

1. Have et system, som styrer indsatsen for 
et godt arbejdsmiljø. 

2. Have en offentlig tilgængelig arbejdsmiljø-
politik. 

3. Gennemføre en kortlægning af jeres ar-
bejdsmiljø, risikovurdere de fundne forhold og 
indføre de nødvendige kontrolforan-
staltninger. 

4. Have en handlingsplan for konstant forbed-
ring af arbejdsmiljøet, herunder fastsætte 
målsætninger for jeres indsats for forbedring 
af arbejdsmiljøet. 

5. Kende og overholde de regler og andre 
bestemmelser, som gælder for jeres virksom-
hed, eller som I har tilsluttet jer. 

6. Fastlægge opgaver og ansvar i virksomhe-
den herunder til at forebygge uheld o.lign. 

7. Sikre, at den øverste ledelse styrer indsat-
sen. 

8. Inddrage medarbejderne. 

9. Uddanne og træne medarbejderne. 

10. Have fokus på særlige funktioner. 

11. Inddrage arbejdsmiljø ved indkøb m.m. 

12. Sikre, at fremmede personer følger virk-
somhedens krav. 

13. Registrere arbejdsmiljøforhold samt iden-
tificere og imødegå de farlige situationer, 
herunder nødberedskab. 

14. Kontrollere, overvåge og måle, at ar-
bejdsmiljøet er i orden, og at systemet funge-
rer. 

15. Dokumentere, at systemet fungerer. 

16. Sikre, at ledelsen evaluerer, om systemet 
fungerer. 
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Krav, der er forskellige for de to certificeringssystemer 

Krav om udarbejdelse af beredskabsplan, OHSAS 18001 (punkt 13) 

Beredskabsplanen skal identificere virksomhedens risici for katastrofer fx ved brand, gylleudslip 

m.m. Planen skal indeholde retningslinjer for evakuering af alle, afværgeforanstaltning, uddannelse 

og øvelser. Dette krav findes kun under OHSAS 18001 

Krav om en politik for rummeligt arbejdsmarked og sundhedsfremme, bekt. 923 (punkt 17 og 

18) 

Kravet om det rummelige arbejdsmarked ligger ud over arbejdsmiljøloven og indgår i betingelserne 

for at opnå certifikat på grund af målsætningen om, at arbejdsmarkedet skal gøres mere rummeligt 

for personer med svagere forudsætninger eller nedsat arbejdsevne, og at virksomhederne derfor 

bør påtage sig et socialt ansvar. 

Et andet krav, en virksomhed skal leve op til for at få et arbejdsmiljøcertificat efter bekendtgørelse 

923 er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne har besluttet, hvordan den vil arbejde for 

initiativer til sundhedsfremme på arbejdspladsen.  

Virksomhedens holdning til sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked skal medtages i 

arbejdsmiljøpolitikken. 

Se At-vejledning F.5.2 om sundhedsfremme3 og F.5.34 om rummeligt arbejdsmarked 

Krav om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, bekt. 923 (punkt 19) 

For at opnå et certifikat skal I kortlægge det psykiske arbejdsmiljø. Dette gælder for alle de fag-

grupper på virksomheden, hvor arbejdsmiljøvejviseren påpeger, at psykisk arbejdsmiljø er væsent-

ligt. Kortlægningen bliver betragtet som dokumentation for, om der er væsentlige psykiske ar-

bejdsmiljøproblemer på virksomheden. Jeres kortlægning fungerer som dokumentation over for det 

inspektions- eller certificeringsorgan, der skal vurdere jeres arbejdsmiljø. 

Krav om, at udarbejde en redegørelse, bekt. 923 (punkt 20) 

I skal udarbejde og vedligeholde procedurer for, hvordan I laver og opdaterer en redegørelse for 

jeres arbejdsmiljøarbejde. Den skal indeholde:  

1. Jeres arbejdsmiljøpolitik og en overordnet beskrivelse af jeres arbejdsmiljøarbejde. 

2. En beskrivelse af jeres væsentlige arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer. 

3. Oplysning om antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker, typen af ulykker samt oplysning om, 

hvordan I forebygger ulykker, herunder om I laver foranstaltninger for, at ulykken ikke gentager sig. 

4. En beskrivelse af de beslutninger, I har taget, i relation til det rummelige arbejdsmarked og 

sundhedsfremme. 

Redegørelsen skal opdateres løbende, dog mindst hvert tredje år. 
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1Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders 

arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 

2001; www.at.dk 

2Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 m.v. som dokumentation for et 

godt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005; www.at.dk 

3Sundhedsfremme på arbejdspladsen. AT-vejledning F.5.2 http://www.at.dk/REGLER/At-

vejledninger-mv/Ovrige-omrader/At-vejledninger-om-ovrige-omrader/F5-

Arbejdsmiljocertifikat-mv/F52-Sundhedsfremme-pa-arbejdspladsen.aspx?sc_lang=da 

4Det rummelige arbejdsmarked http://www.at.dk/REGLER/At-vejledninger-mv/Ovrige-

omrader/At-vejledninger-om-ovrige-omrader/F5-Arbejdsmiljocertifikat-mv/F53-Det-

rummelige-arbejdsmarked.aspx?sc_lang=da&p=1 
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