
 

  Kolding, December 2022 

Arbejdsmiljøpolitik 
Arbejdsmiljøpolitikken hos List Byg A/S indebærer bl.a. at virksomheden gennem et systematisk, 
forebyggende arbejdsmiljøarbejde sikrer, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større ri-
sici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt at evaluere disse risici, så ingen ansatte 
kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser. 

Det er hensigten at List Byg skal være blandt de førende i branchen på områderne sikkerhed, 
sundhed og miljø.  
Dette indebærer, at virksomheden til enhver tid vil opfylde den gældende lovgivning på arbejds-
miljøområdet og på alle andre relevante områder. 
Denne politik er gældende for alle aktiviteter og arbejdspladser hos List Byg.  

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet – herunder også APV-arbejdet – forestås af sikkerhedsudvalget 
hos List Byg. 
Jørgen List Petersen er formand for udvalget. Afholdelse af arbejdsmiljøudvalgsmøder indkaldes 
og ledes af Jørgen List Petersen. 

List Byg vil: 

 kontinuerligt arbejde med forbedringer i arbejdsmiljøet. 
 kommunikere åbent om arbejdsmiljømæssige påvirkninger, der er knyttet til vores arbejds-

pladser og -processer. 
 drage omsorg for, at alle medarbejdere handler arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.  
 samarbejde med myndigheder og andre eksterne interesseparter. 
 stille krav til vores underleverandører og leverandører om arbejdsmiljømæssige forhold.  
 sørge for at materiel og materialer, der udleveres på arbejdspladsen, overholder gæl-

dende lovgivning.  
 reducere arbejdsmiljømæssige belastninger gennem forebyggelse.  
 informere, træne og uddanne medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet. 
 inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet og orientere om virksomhedens hensigter 

på området og betydningen heraf for den enkelte medarbejder. 
 lægge vægt på, at alle medarbejdere tager ansvar for sig selv og andre gennem et positivt 

engagement i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 
 give alle medarbejdere hos List Byg adgang til virksomhedens arbejdsmiljøpolitik via link til 

Politikker på SharePoint , hvor alle relevante dokumenter også forefindes.  
 orientere underentreprenører, der udfører arbejde for List Byg om virksomhedens ar-

bejdsmiljøpolitik. 

Virksomheden lægger vægt på, at alle ansatte og underentreprenører tager ansvar for sig selv og 
andre gennem et positivt engagement i sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet. 


