
Med E-Miljø Plus får I adgang til ekstra-
ordinær hjælp. Her vil I årligt blive besøgt 
af en konsulent, som vil hjælpe jer med 
at ajourføre og opdatere jeres miljø og 
arbejdsmiljø, så I overholder de lovkrav 
der er til jeres virksomhed, samt står 
stærkere i konkurrencen om fremtidens 
kunder og medarbejdere. 
I slipper for bøder, dårlig samvittighed og 

får samtidig mere tid 
til det I synes er 

sjovt – netop 
at skrue i 
bilerne. 

”Vi kan tydeligt mærke, at 
der er en trend i branchen, hvor 

fl ere og fl ere vil have styr på 
virksomhedens miljø og arbe-

jdsmiljø. Man kan ikke længere 
være ligeglad eller tage det som 
det kommer. Det er et must for 

at være en del af fremtidens 
autobranche

Jesper Hviid Nielsen, direktør for ABAS Miljøservice

Få hjælp til styring af jeres miljø 
og arbejdsmiljø – det er en del af 
at være fremtidens autobranche

FORDELE VED E-MILJØ FRA ABAS 
MILJØSERVICE

• Vi indhenter jeres data og får sat i systemet

• I får en grundig oplæring i systemet

• Branchespecifi kke skabeloner

•  Internetbaseret system som kan tilgås fra alle 
enheder

• Gratis support

•  Mulighed for at tilkøbe E-Miljø Plus, hvor I får 
årligt konsulenthjælp

•  ABAS Miljøservice er ejet af autobranchen og er 
en non-profi t forening, 
dette system er altså til for jer og skabt af jer

  

www.abas.dk / www.e-miljø.dk

De fl este i autobranchen kender til udfordrin-
gerne med at vedligeholde de krav der er til jeres 
miljø og arbejdsmiljø – uanset om der er tale om 
vedligeholdelse af sikkerhedsdatablade, afhol-
delse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse eller 
den obligatoriske arbejdspladsvurdering. Blot 
for at nævne nogle få lovpligtige krav. Her er det 
digitale produkt, E-Miljø, løsningen.

Som noget nyt lancerer ABAS Miljøservice, 
som står bag E-Miljø, nu E-Miljø Plus. En løsning, 
hvor kunden kan få hjælp til at have styr på lov-
krav, ligeså vel som individuelle behov indenfor 
miljø og arbejdsmiljø. 

”E-Miljø Plus skaber fl eksibilitet, hvor kun-
derne kan regne med, at vi vil hjælpe dem til at 
få styr på alt fra den lovpligtige APV, den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsdatablade, ke-
misk APV, og meget mere,” fortæller Maria Clar, 
der er E-Miljø IT-projektleder hos ABAS Miljøser-
vice. 

E-Miljø har været til i 4 år og har i dag over 850 
kunder på nationalt plan – både store forhand-
lere og små værksteder. ”Vi kan tydeligt mærke, 
at der er en trend i branchen, hvor fl ere og fl ere 
vil have styr på virksomhedens miljø og arbejds-
miljø. Man kan ikke længere være ligeglad eller 
tage det som det kommer. Det er et must for at 

være en del af fremtidens autobranche” under-
streger Jesper Hviid Nielsen, direktør for ABAS 
Miljøservice. 

Der er ikke nogen tvivl om, at dem der ikke har 
styr på deres miljø og arbejdsmiljø ikke vil være 
en del af branchen i fremtiden. Det kommer til at 
være alfa omega for værksteder, lige såvel som 
forhandlere, at kunne dokumentere deres mil-
jøpåvirkninger, samt at skabe det gode arbejds-

miljø, som sikrer fastholdelse og tiltrækning af 
gode medarbejdere.

E-Miljø Plus sikrer ikke blot optimal styring af 
sit miljø og arbejdsmiljø, men også ensartet kva-
litet og tværgående videndeling. Dette kan mi-
nimere tiden og ressourcerne brugt på at vedli-
geholde dette, samt sikre, at disse lovkrav bliver 
vedligeholdt, da der er utrolig mange aspekter at 
holde styr på i det daglige for alle typer virksom-
heder. For mange er dette udmattende og svært 
at overskue. Nu vil vi gøre planlægningen nem-
mere for vores kunder, vi vil besøge jer én gang 
årligt, og sætter dette i en kontinuerlig proces.   

Vores højeste prioritet er at sikre, at jeres virk-
somhed står stærkt i dag og i fremtiden. Vi ud-
vikler os sammen med vores kunder, og det er 
netop derfor at E-Miljø Plus er kommet til. Ud fra 
interne undersøgelser, har det været tydeligt, at 
vores kunder har et stort ønske om at kunne få 
yderligere hjælp på området. Og her er vi eks-
perter. Ikke kun indenfor miljø og arbejdsmiljø. 
Men indenfor miljø og arbejdsmiljø i autobran-
chen. 

Det her kan betyde forskellen for mange i 
branchen.Vi hjælper jer, og vi hjælper jer i mål 
med opfyldelse af de krav der er til netop jer. Alt 
efter jeres behov, og hvordan I ønsker det. 

OVERBLIK OVER ALLE KRAV TIL AUTOBRANCHENS MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
• Lovpligtige eftersyn
• Arbejdsmiljøorganisation
• Årlig arbejdsmiljødrøftelse
• Lovpligtige uddannelser
• Ulykkeshåndtering
• APV
•  Kemiarkiv med sikkerhedsdatablade på tværs af leverandører
• Kemisk APV og instruktion
• Styring af affaldsstrømme

MULIGHED FOR ALARM når noget skal vedligeholdes 

PRIS:
E-Miljø: 3.700 kr./år
E-Miljø Plus: 1.995 kr./år

OM E-MILJØ
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Ét samlet system til at få
styr på jeres miljø og
arbejdsmiljø. 
Overhold alle lovkrav indenfor miljø og
arbejdsmiljø i autobranchen - helt enkelt.

Besøg abas.dk eller kontakt os på 78701848 og få en gratis test-bruger 
I vores daglige arbejde og gennem vores produkter og services,  bidrager vi til 
realiseringen af udvalgte dele af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

ABAS Miljøservice
www.abas.dk
abas@abas.dk
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