
Fuld Compliance - 
Endnu flere  
fordele til  
Plastindustriens  
medlemmer

Virksomhedstilpassede kurser 

Det er vores erfaring, at en personalegruppe får det op- 
timale udbytte, hvis hele gruppen modtager den samme 
undervisning. Det giver en god synergi i gruppen og større 
forståelse for emnet. Vi sætter et program i samarbejde 
med jer og afstemmer niveauet, så det passer til gruppen. 
Kurset kan afholdes på jeres virksomhed – eller I er vel-
komne her hos Mediator, hvis det giver mening for jer at 
komme væk fra arbejdspladsen.

Emnerne kunne eksempelvis være:

”Kemikaliejunglen – har I styr  
på håndtering af kemien?”

”Kemisk APV – Kom godt i gang”

”Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade”

”Klassificering og mærkning”

At holde sig løbende opdateret med den gældende lov-
givning bliver mere og mere krævende, og som medlem  
af Plastindustrien har din virksomhed i dag mulighed for  
en branchespecifik lovservice udarbejdet af Mediator A/S.

Virksomhedsspecifik lovservice

Plastindustrien og Mediator A/S har udvidet samarbejdet, 
således at det nu også er muligt for Plastindustriens med-
lemmer at få opgraderet basis-lovlisten til en virksom-
hedsspecifik lovservice/-liste, hvor der gives 50%  
på opstartsprisen. Denne løsning er tilpasset den enkelte 
virksomhed som er med til at sikre, at I hele tiden er  
i compliance og har fokus på det, som er vigtigt for jer. 

Den virksomhedsspecifikke lovliste starter med en 
workshop, hvor Mediator har udarbejdet et lovlisteudkast 
på baggrund af al relevant lovgivning, bekendtgørelser, 
EU-forordninger, afgørelser, vejledninger m.m. inden for 
kemi, miljø og sikkerhed. På workshoppen gennemgås 
jeres aktuelle scope og Mediators lovlisteudkast og  
herefter udarbejdes jeres virksomhedstilpassede lovliste. 
Lovlisten opdateres en gang i kvartalet. 

Jeres medlemskab af Plastindustrien gør det imidlertid også 
muligt at opnå endnu flere fordele, idet Plastindustriens 
medlemmer opnår 10% rabat på alle Mediators ydelser. 
Følgende er eksempler på nogle af vores ydelser:



HSE Assist 
HSE Assist er et nyt koncept, der hjælper jeres virksomhed 
med at sikre, at den drives i overensstemmelse med lov-
givningen og er samtidig en ”trykprøvning” af eksisterende 
interne systemer. Det kan være en god hjælp i forbindelse 
med interne audits og/eller klargøring til eksterne audits.

Med HSE Assist får I

1 årlig besigtigelse i virksomheden med fokus på:

• Oplag af kemiske produkter og artikler med fokus
på brand og miljø

• Egen produktion /videresalg.

• Indkøb, procedurer og dokumentation for:
– Kemiske produkter
– Artikler
– Herunder CLP, REACH m.v.
– Grænseflader mellem forskellig lovgivning

Vi kigger ind i jeres proces flow omkring indkøb, 
produktion, salg og markedsføring, og ser om der er:

• sporbarhed og dokumentation i alle led. Vi vurderer
risikoelementer i forhold til regler for oplag og mærkning,

• dokumentation og forsendelse af de kemiske produkter
og/eller artikler. Der afsluttes med en rapport med status
og forslag til forbedringer, mål & handlingsplan for hjælp
til at sikre regeloverholdelse

Ønsker I at vide mere om jeres muligheder eller 
høre mere om vores andre ydelser, kontakt endelig:

Claus Amstrup Poulsen, Salgschef
Tlf: 52 10 45 00
Mail: cap@mediator.as
Besøg os også gerne på https://www.mediator.as/

Mediator A/S er et rådgivningsfirma med mange års erfaring og stærke kompetencer indenfor Kemi,  
Miljø og Farligt Gods. Vi er håndværkere med kemisk og regulatorisk baggrund, der arbejder  

forretningsorienteret og svarer ikke kun på det, du spørger om, men også på det, du har brug for at vide.


