
NLFs HMS-system 
Arbeidsmiljøloven krever i:

«§ 3-1 Krav til systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid» 
at arbeidsgiver skal sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet 
blir ivaretatt, og at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på 
alle plan i virksomheten.  Alle bedrifter skal ha internkontroll/HMS-arbeid. Dette  
er pålagt av myndighetene og er arbeidsgivers ansvar.

NLF sitt HMS-system for små bedrifter (1-3 ansatte) er et enkelt system som er 
laget for å ivareta HMS-ansvaret for ansatte. Systemet er elektronisk, og er spesial- 
tilpasset bedrifter som driver med godstransport på vei. Innloggingen  
skjer på www.lastebil.no 

Etter snart 20 års erfaring med HMS vet vi hva du må dokumentere overfor myndig-
hetene for at de skal godkjenne et HMS-system.

Pris for innføring: kr 4 500,-. 

Årlige kostnader: kr 1 500,-. 

Alle priser er eksklusive mva.

Les mer på  
www.lastebil.no

www.lastebil.no

KONTAKT OSS:
Inge Børli  ib@lastebil.no 90 17 43 06

Jørn H Andersen  jha@lastebil.no 90 13 08 66

Østfold, Oslo/Akershus: J.Kristian Bjerke  jkb@lastebil.no 90 18 94 44

Hedmark/Oppland: Guttorm Tysnes hedopp@lastebil.no 95 77 47 61

Buskerud, Vestfold, Telemark: Olav K Vefald btv@lastebil.no 95 70 19 54

Agder og Rogaland: Reidar Retterholt rr@lastebil.no 90 77 32 07

Hordaland, Sogn og Fjordane: Birthe Minken bm@lastebil.no 99 50 18 75

Møre og Romsdal: Dagrunn Krakeli more@lastebil.no 90 53 93 87

Trøndelag: Roar Melum rm@lastebil.no 93 00 65 91

Nordland: Frank Lauritz Jensen flj@lastebil.no 91 63 12 54

Troms og Finnmark: Odd Hugo Pedersen troms@lastebil.no 91 57 02 43

Postboks 7134, St. Olavs Plass 0130 Oslo
Telefon: 415 44 100 • Faks: 22 20 56 15 
E-post: post@lastebil.no

4 500,-
+ årligkostnad 

kr 1 500,-

www.lastebil.no

KVALITET OG MILJØ PÅ VEI
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

KMV
HMS



Kvalitet og miljø på vei (KMV)
NLF har utarbeidet det internettbaserte bedriftsstyringssystemet; «Kvalitet og miljø 
på vei», som er laget for transportbedrifter. Systemet oppfyller de fleste krav til 
kvalitet- og miljøsikring samt trafikksikkerhet i bedriften. I tillegg tilfredsstiller det 
myndighetenes krav til et internkontrollsystem (HMS). 

Systemet er bygd opp etter utdrag fra ISO-standardene 9001 (kvalitet), 14001 
(miljø), 39001 (trafikksikkerhet) og myndighetenes HMS-krav. Dersom man ønsker 
å ISO-sertifisere bedriften har man lagt et godt grunnlag for det ved å bruke KMV.

INNHOLDER BLANT ANNET:
•  Timeregistrering
• Mål og politikk
• Sykdom og ulykker
• Permitteringer
• Miljøtiltak
• Trafikksikkerhetstiltak
• Kontroll av biler og utstyr
• Rutiner for ansettelse og oppsigelse
•  Oversikt over alle lover og forskrifter (HMS)
•  Avviksbehandling og risikoanalyse (sikker jobb-analyse) 

Sjåføren får tilgang til personalhåndboken og kan også legge inn avviksmeldinger 
og fyllling av drivstoff. I systemet er det også mulighet for å holde orden på  
bedriftens egne dokumenter i en sikker lagringsløsning.

Prisen for innføringen av WEB-basert «Kvalitet og miljø på vei» er kr 18 000,-. 
Systemet selges bare til medlemmer i NLF.

Årlig revisjon: kr 8 000,- pr år.

Alle priser er eksklusive mva.

Les mer på  
www.lastebil.no/kmv

18.000,-
+ årlig revisjon 

kr 8 000,-

KRAVET TIL KONTROLL I 
BEDRIFTENE BLIR STRENGERE OG 

STRENGERE, MENS BEHOVENE 
ER FORSKJELLIGE FRA 

BEDRIFT TIL BEDRIFT

NLF har verktøyene som passer 
for alle bedrifter, enten vår enkle HMS-løsning 

eller det mer omfattende KMV. Begge er  
utviklet spesielt for transportbransjen. 

www.lastebil.no


