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Entreprenörsförsäkran
För att få tillträde hos Domsjö Fabriker krävs att entreprenörens anställda har:
 Generell information ”SSG Entré”*.
 Lokal säkerhetsinformation (SSG Entré lokal del*)
 Arbetsplatsspecifik skyddsinformation
Domsjö Fabriker kräver dessutom att resp. entreprenör och av entreprenören anställda, har den
utbildning och erfarenhet som krävs för varje enskild uppgift.
En riskanalys över arbetet ska tas fram före arbete påbörjas. Riskanalysen upprättas enligt
överenskommelse med beställare vid Domsjö Fabriker (kan upprättas av entreprenör, av Domsjö
Fabriker eller i samverkan beroende på arbetets art). Inget arbete får påbörjas innan de
eventuella riskerna har hanterats och riskanalysen är skickad till
projadm@domsjo.adityabirla.com och beställaren vid Domsjö Fabriker. Entreprenören ansvarar
för att riskanalysen kommunicerats med berörda hos sig.
Innan inträde till fabriksområdet ska anmälan göras i vaktstugan.
* SSG Entré samt SSG Entré lokal del är två interaktiva webbutbildningar som registrerars på det SSG Accesskort ni
får när utbildning är utförd. Endast interaktiv utbildning godkänns efter 1 september 2016, då kan ni inte längre
boka muntlig skyddsinformation.

Ifylld och undertecknad entreprenörsförsäkran skickas till:
Domsjö Fabriker AB
Teknisk admin/Johanna Connysson
891 86 Örnsköldsvik
Mailadress:
projadm@domsjo.adityabirla.com
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Entreprenörförsäkran, kemikalier
Entreprenörer som använder kemikalier i entreprenaden, ska bifoga samtliga
Säkerhetsdatablad och även lämna nedanstående information:
Entreprenör: ______________ Arbetsordernr:__________________________
Avd:_________________Kontaktperson Domsjö:_________________________
Kemikaliens
Namn

Typ av
emballage

Total
volym/vikt
per år eller
entreprenad

Finns miljöklassning

Övrig
information

J/N

Entreprenörer skall återta alla överblivna kemikalier, om inte annat överenskommits.
Kemikalier ska förvaras så att utsläpp till avlopp och risk för brand minimeras.
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Entreprenörsförsäkran, personal
Nedanstående personer skall utföra entreprenaden.
Entreprenör: ______________ Arbetsordernr:__________________________
Avd:_________________Kontaktperson Domsjö:_________________________

Namn

Befattning

SSG:s
Entrepass *
Passnummer

SSG Entré
lokal del*
J/N

Heta
arbeten
J/N
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Entreprenörsförsäkran, arbetsledning
Nedanstående personer utgör arbetsledning/kontaktpersoner vid entreprenaden,
gällande uppdrag, arbetsordernummer:___________________________________
Avd:_________________Kontaktperson Domsjö:_________________________

Namn

Mobiltelefon

SSG:s
Entrepass *
Passnummer

SSG Entré
lokal del *
J/N

Heta
arbeten
J/N

* SSG Entré samt SSG Entré lokal del är två interaktiva webbutbildningar som registrerars på det SSGs Accesskort
ni får när utbildning är utförd. Endast interaktiv utbildning godkänns efter 1 september 2016, då kan ni inte
längre boka muntlig skyddsinformation.

Jag försäkrar att vi förstår och förbinder oss att följa aktuella föreskrifter, generella och
lokala säkerhetsregler, liksom arbetsplatsspecifik skyddsinformation. Vi har giltiga
försäkringar i enlighet med ställda krav och att vår personal är väl utbildad för de uppgifter
som ingår i entreprenaden.
______________________________
Datum

______________________________
Företag

______________________________
Ansvarigs namnteckning

_______________________________
Namnförtydligande

