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Lovkravsliste for Dansk PersonTransport
Bindende forpligtelser og lovkrav iht. ISO14001 og ISO45001
Denne liste er egnet til – for en persontransportvirksomhed (bustrafik) – at identificere:
•

Relevante bindende forpligtelser i henhold til ISO 14001 afsnit 6.1.3 og/eller

•

Relevante bestemmelser af lovkrav og andre krav i henhold til ISO 45001 afsnit 6.1.3.

Listen er udarbejdet og opdateres af Dansk PersonTransport. Den opdateres som udgangspunkt fire gange om
året, hvert kvartal.

Senest opdatering D. 01.04.2022
Næste opdatering D 01.07.2022
Ændringer fra den seneste udgave (01.01.2022) fremgår med rødt skrift.

Arbejdsmiljølovgivning
for ISO 45001
Loven om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 674 af 16. november 2021 (senest
opdateret den 1. januar 2022)
https://at.dk/regler/love-eu-forordninger/arbejdsmiljoe-674/

Bekendtgørelser:
Dokumenter der relaterer direkte til de forskellige kapitler i lov om arbejdsmiljø, det
vil oftest være her vi ser opdateringer.

Bekendtgørelse om Psykisk arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 - 15. oktober 2010 (senest opdateret den 1. januar 2018)

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/samarbejde-sikkerhed-sundhed-1181-sam/
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Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstid
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1504 - 4. december 2015 (senest opdateret den 1. november
2020)

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdsrelateret-vold-uden-for-arbejdstid-1504sam/

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 - 29. oktober 2018 (senest opdateret den 1. november
2020)

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdets-udfoerelse-1234-sam/

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 - 13. februar 2001 (senest opdateret den 1. januar 2017)

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/faste-arbejdssteders-indretning-96-sam/

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger – CLP
Forordning nr. 1272/2008 december 2008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=DA

Bekendtgørelse for arbejde med stoffer og materialer
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 - 18. december 2015 (senest opdateret den 1. juli 2019)

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-stoffer-materialer-kemiske-agenser1793-sam/

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1426 af 28. juni 2021

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1426

Bekendtgørelse for anvendelse af tekniske hjælpemidler
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 - 15. december 1992 (senest opdateret den 17. maj
2018) https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/anvendelse-tekniske-hjaelpemidler-1109-

sam/

Bekendtgørelse i forbindelse med arbejde i eksplosiv atmosfære
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 - 10. juni 2003

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-eksplosiv-atmosfaere-478/
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Bekendtgørelse om manuel håndtering, tunge løft
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 - 16. december 1992

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/manuel-haandtering-1164/

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 - 31. januar 2007 (senest opdateret den 1. januar 2007)

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/anvendelse-trykbaerende-udstyr-100-sam/

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 - 14. december 1992 – (senest opdateret den 1. januar
2009)

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/hejseredskaber-spil-1101-sam/

Bekendtgørelse om kompetencepåbud
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 354 af 5. marts 2021

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/354

Vejledninger:
Dette er dokumenter der er udarbejdet så de er lettere og mere tilgængelige til brug i
hverdagen, hvis der opstår tvivl om lovgivningen i virksomheden. Når der er sket en
ændring i en bekendtgørelse (ovenfor stående) vil der ofte følge en ændring i
vejledningen eller blive udarbejdet en ny vejledning fra myndighedernes side.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte
At-vejledning F.3.3-1 - 1. maj 2011 (senest opdateret januar 2016)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/samarbejde-virksomheder-mindst-35-ansatte-f-33/

Udarbejdelse af APV
At-vejledning D.1.1-3 - 1. juli 2009 (senest opdateret april 2016)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdspladsvurdering-apv-d-1-1/

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
At-vejledning D.4.1 - 1. november 2009

https://at.dk/regler/at-vejledninger/kortlaegning-psykisk-arbejdsmiljoe-d-4-1/
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Vold
At-vejledning D.4.3-4 - 1. juni 2011 (senest opdateret november 2020)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/vold-d-4-3/

Faste arbejdssteders indretning
At-vejledning A.1.9 - 1. marts 2003 (senest opdateret februar 2016)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/faste-arbejdssteders-indretning-a-1-9/

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder
At-meddelelse nr. 1.03.1 - 1. september 1998

https://at.dk/regler/at-vejledninger/velfaerdsforanstaltninger-skiftende-arbejdssteder1-03-1/

Arbejdsgiverens pligt til at holde opsyn med arbejdet
At-vejledning 1.7.1-2 - 1. januar 2015 (senest opdateret juni 2019)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/oplaering-instruktion-tilsyn-1-7-1/

Arbejdsgiverens særlige instruktions forpligtigelse ved risikofyldt arbejde
At-vejledning 1.7.1-2, afsnit 4 - 1. januar 2015 (senest opdateret juni 2019)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/oplaering-instruktion-tilsyn-1-7-1/oplaeringsinstruktionsforpligtelser-arbejde-indebaerer-saerlig-risiko-1-7-1/

Arbejde med kemiske stoffer og materialer
At-vejledning C.1.3-5 - 1. januar 2003 (senest opdateret januar 2020)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/

Ventilation på faste arbejdssteder
At-vejledning A.1.1 - 1. maj 2001 (senest opdateret august 2007)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/ventilation-faste-arbejdssteder-a-1-1/

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og
transportredskaber
At-anvisning nr. 2.3.0.2-1 - 1. maj 1996 (senest opdateret september 2018)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/opstilling-eftersyn-vedligeholdelse-hejse-loeftetransportredskaber-2-3-0-2/
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Værnemidler ved anvendelse af højtryksrenser
At-vejledning D.2.20 - 1. november 2006

https://at.dk/regler/at-vejledninger/brug-vandtryk-d-2-20/

Gravides og ammendes arbejdsmiljø
At-vejledning A.1.8-7 – 1. januar 2009 (senest opdateret marts 2021)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/gravides-ammendes-arbejdsmiljoe-a-1-8/

Støj på arbejdspladsen
Måling
At-vejledning D.7.4 - 1. april 2010

https://at.dk/regler/at-vejledninger/maaling-stoej-arbejdspladsen-d-7-4/

Vurdering
At-vejledning D.6.1-5 - 1. juli 2007 (senest opdateret december 2017)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/stoej-d-6-1/

Høreværn
At-vejledning D.5.2-2 - 1. juni 2009 (senest opdateret marts 2014)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/hoerevaern-d-5-2-2/

Indretning af rum på faste arbejdssteder, luft, støj adgangsforhold
At-vejledning A.1.11 - 1. juni 2007

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdsrum-faste-arbejdssteder-a-1-11/

Faldrisiko på gulv
At-vejledning A.1.6 - 1. februar 2002

https://at.dk/regler/at-vejledninger/faldrisiko-gulv-a-1-6/

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr
At-vejledning B.4.10 - 1. august 2009

https://at.dk/regler/at-vejledninger/periodiske-undersoegelser-trykbaerende-udstyr-b4-10/

Reflekstøj
At-vejledning 2.10.2-2 - 1. februar 2015 (senest opdateret maj 2015)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/reflekstoej-2-10-2/
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EU-lovgivning

Bekendtgørelse om maskiner (Maskindirektivet)
BEK nr 1094 1. juni 2021

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1094

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger- CLP
(denne finder I også oppe under bekendtgørelser)
Forordning nr. 1272/2008 december 2008 – med senere ændringer
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=DA

Miljølovgivning ISO 14001
Lov om Miljøbeskyttelse
LBK nr 1218 af 25/11/2019 Miljø- og Fødevareministeriet

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218

Lov om kemikalier
LBK nr 115 af 26/01/2017 Miljø- og Fødevareministeriet

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/115

Lov om forurenet jord
LBK nr 282 af 27/03/2017

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282#P50

Miljøregulering af visse aktiviteter
BEK nr 844 af 23/06/2017

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/844

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter
BEK nr 1376 af 21/06/2021

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1376
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Autoværkstedsbekendtgørelsen
BEK nr 908 af 30/08/2019

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/908
Olietankbekendtgørelsen
BEK nr 1257 af 27/11/2019

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1257

Erhvervs Tanke
https://mst.dk/affald-jord/jordforurening/miljoeregler-for-olietanke/erhvervstanke/

Bekendtgørelse om kloak arbejde m.v.
BEK nr 473 af 07/10/1983

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1983/473

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
BEK nr 1393 af 21/06/2021
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1393

Bekendtgørelsen om brandfarlige og brandbare væsker
BEK nr 1639 af 06/12/2016

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1639

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
BEK nr 828 af 10/06/2017

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/828
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EU-miljølovgivning
Registrering af kemikalier
Bemærk: EU-lovgivning. I er at betegne som ”downstreambrugere”

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/chemicals/registeringchemicals-reach/index_da.htm
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Anden lovgivning
Færdselsstyrelsen
Regler og vejledning om køre- og hviletid (senest opdateret den 27. januar 2020)
https://www.fstyr.dk/da/Takografkort-og-k%C3%B8re-hviletid/Regler-ogvejledning-om-koere-og-hviletid#

Transportministeriet
Lov om buskørsel

LBK nr 1050 af 12/11/2012
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/1050

Bekendtgørelse om buskørsel

BEK nr 241 af 16/02/2022
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/241
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