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Pressemelding (18.06.2019) 
 
 
 
Assemblin sertifisert for ledelsessystem for arbeidsmiljø: 

Blant de første i landet med ISO 45001 
  
Assemblin AS er blant de første bedriftene i landet som har blitt sertifisert i henhold til ISO 
45001 – den nye internasjonale standarden for ledelsessystemer for arbeidsmiljø. 
 
Assemblin har dermed tre tunge ISO-sertifiseringer i kofferten – ISO 45001 (arbeidsmiljø), ISO 
14001 (ytre miljø) og ISO 9001 (kvalitetsstyring). I tillegg er bedriften ISO-sertifisert på sveising 
av metalliske materialer. 
 
Rød tråd 
- Vi har vært sertifisert på arbeidsmiljøstyring i flere år, men i påvente av en internasjonal 
standard har vi fram til nå benyttet den gamle europeiske standarden OHSAS 18001, sier HMS-
sjef Bengt Johnsen i Assemblin AS.  
- ISO-sertifikatene våre har mange felles krav til gjennomføringsevne, driftskontroll, 
kommunikasjon og ledelsesfokus. Nå har vi fått samlet alle fire under samme paraply, og 
sertifiseringsarbeidet går dermed som en samlet, rød tråd gjennom driften av hele selskapet. 
Det gir oss en konsistent og helhetlig strukturering av dette viktige arbeidet, sier han. 
 
Ressurskrevende 
- Det er et ressurskrevende arbeid, men Assemblin har valgt å prioritere disse sertifiseringene 
og bruke de ressursene som er nødvendig for å holde dem vedlike. Det er jo ikke sertifikatene i 
seg selv som er den store verdien for oss, men snarere de tiltakene og endringsprosessene 
som skjer i organisasjonen når vi har dette fokuset og jobber strukturert for å innfri kravene til 
sertifisering, sier Johnsen. 
 
Fulgt i mange år 
Revisjonsleder Jan Holten i Kiwa har fulgt Assemblin gjennom flere år. Han har sett en tydelig 
progresjon i modenhet og forståelse for kravene i sertifiseringsordningene siden selskapet, 
som en av de første tekniske entreprenørbedriftene i Norge, ble ISO-sertifisert for 
kvalitetsstyring i 2002. 
 
- Hovedtrekkene i den gamle europeiske standarden og den nye ISO-standarden er ganske like. 
Det har kommet inn noen nye formalkrav, men for bedrifter som har hatt en 18001-
sertifisering, og som har forståelse for hvordan sikkerhetsarbeid på dette nivået foregår, burde 
overgangen være overkommelig. For Assemblins del finnes det så god forståelse for 
metodikken, at det neppe har vært noen stor barriere, sier Jan Holten.   
 
 
 
  



2 

 
 
BILDETEKST: 
Revisjonsleder Jan Holten i Kiwa har fulgt opp Assemblin i både revisjonene av de eksisterende 
ISO-sertifikatene og prosessen fram mot den nye sertifiseringen, ISO 45001. Arbeidet med den 
nye sertifiseringen er ledet av HMS Bengt Johnsen. 
 
  
 
 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
HMS-sjef Bengt Johnsen 
+47 97 57 75 21 
bengt.johnsen@assemblin.no 
 
 
  
 
 
 
Om Assemblin 
 
Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og 
Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer for luft, vann og energi. Vi 
har en omsetning på over 8,2 milliarder svenske kroner og cirka 5.700 engasjerte medarbeidere 
på rundt 100 steder i Norden. I Norge har Assemblin nesten 600 ansatte og omsetter for ca. 1,2 
milliarder kroner. 
  
Les mer på assemblin.no 
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