
Kontrol med autorisation som rådgivningsvirksomhed

Rådgivningsvirksomhed: BST Nord A/S

Adresse: Dynamovej 11, 2. th – 2860 Søborg

CVR-nr.: 89747112

Dato for afslutning af kontrollen: 25. oktober 2017

Arbejdstilsynets afgørelse

Der blev udtaget to sager til kontrol med jeres autorisation som 

arbejdsmiljørådgiver.

I kontrollen er der fundet følgende mangler:

• I to af sagerne fremgår det ikke af redegørelsen, hvilke 

forslag der er givet til, hvordan virksomheden i øvrigt kan 

styrke sit arbejdsmiljøarbejde, herunder konkrete råd om 

organisering af og samarbejde om arbejdsmiljøet i 

virksomheden. Dette skal jf. bkg. nr. 59, § 37, stk. 2. indgå, 

idet der i sagen er afgivet mangepåbud.

• I en af sagerne er der indgået samarbejde med en 

underleverandør, uden at samarbejdsaftalen er blevet 

forelagt Arbejdstilsynet.

• I en af sagerne er der ikke skriftlig dokumentation for, at 

der er indgået aftale om rådgivning mellem BST Nord og 

virksomheden. 

• I en af sagerne fremgår det ikke tydeligt af redegørelsen, 

hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at 

tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden, 

jf. krav herom i bkg. nr. 59, § 37, stk. 1, nr. 3. 
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Ud fra en samlet vurdering af den måde, som I har udført de 

udtagne rådgivningsopgaver på, finder Arbejdstilsynet, at BST Nord 

A/S fortsat opfylder betingelserne for at være autoriseret 

arbejdsmiljørådgiver, jf. betingelserne i kapitel 2, 3 og 4 i bkg. nr. 

65 af 17. januar 2013 om autorisation af rådgivningsvirksomheder.

Om kontrol med autorisation

Arbejdstilsynet kontrollerer autoriserede rådgivningsvirksomheder 

mindst én gang i løbet af deres autorisationsperiode på fire år. 

Kontrollen tager udgangspunkt i rådgivningsvirksomhedens 

skriftlige materiale til virksomheder, der har modtaget påbud om at 

bruge en autoriseret rådgiver.

Til brug for Arbejdstilsynets kontrol skal rådgivningsvirksomheden 

levere en oversigt over rådgivningsopgaver gennemført med 

baggrund i påbud om at bruge en autoriseret rådgiver. Med 

grundlag i dette materiale, vurderer Arbejdstilsynet, om 

rådgivningen har levet op til Arbejdstilsynets regler.


