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Hørsholm 11.09.2020 

Erklæring fra Hans Kjær Trading A/S 
 

Med dette dokument erklærer Hans Kjær Trading A/S, at vi efterlever følgende 
standarder:  
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Børnearbejde 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at:  

• Alle ansatte er fyldt 13 år. 
• Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde. 
• Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt. 
• Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år, eller som er omfattet af 

undervisningspligten, oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres 
under. 

• Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. 
• Alle lærlinge på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres 

uddannelse. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, 
som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 1084 
af 19. september 2017 og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 94/33/EF af 22. juni 
1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, FN's Konvention om Økonomiske, 
Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 138 af 26. 
juni 1973 om minimumsalder, ILO konvention nr. 182 af 17. juni 1999 om de værste 
former for børnearbejde samt FN's Børnekonvention af 20. november 1989. 

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder den danske 
lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har 
adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive 
straffet med bøde eller fængsel.   

Foreningsfrihed 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at:  

• Hans Kjær Trading A/S ikke lægger vægt på eller på anden måde træffer 
beslutninger, der er påvirket af den ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller 
anden forening. 

• Hans Kjær Trading A/S ikke forsøger at påvirke de ansatte til at være eller til ikke 
at være medlem af en bestemt fagforening. 

• Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv. 
• Hans Kjær Trading A/S ikke blander sig i, hvilke fagforeninger eller andre 

foreninger der bliver dannet på arbejdspladsen. 
• Ansatte ikke bliver afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening. 
• En bestemt fagforening ikke bliver favoriseret. 
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• Retten til kollektiv forhandling bliver respekteret. 
• Valgte tillidsrepræsentanter for de ansatte gives særlig beskyttelse mod 

afskedigelse. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer medarbejdernes ret til at 
organisere sig og indgå i kollektive forhandlinger, som det blandt andet udtrykkes i Lov 
om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2006, 
samt ved hovedaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter, jf. bl.a. hovedaftalen mellem 
LO og DA fra 1973. 

Den danske lovgivning og Hovedaftalen mellem arbejdsmarkedets parter er i 
overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. 
november 1950, FN's Konvention om Civile og Politiske Rettigheder af 16. december 
1966, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. 
december 1966, ILO konvention nr. 87 af 9. juli 1948 om foreningsfrihed og beskyttelse 
af retten til at organisere sig, ILO konvention nr. 98 af 1. juli 1949 om retten til at 
organisere sig og føre kollektive forhandlinger, ILO konvention nr. 111 af 25. juni 1958 
om diskrimination, ILO konvention nr. 135 af 23. juni 1971 om beskyttelse af 
arbejdstagerrepræsentanter mv. 

Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til at indbringe sag 
for domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan virksomheden blive pålagt 
at betale godtgørelse til den ansatte. 

Forskelsbehandling 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at:  

• Der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling som følge af køn, race, 
hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national 
oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap. 

• Der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling i forbindelse med 
ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, 
fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger 
vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår 
baseres på relevante og objektive kriterier. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer forbuddet mod 
forskelsbehandling, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., lovbekendtgørelse nr. 1001 af 24. august 
2017 og Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til 
beskæftigelse og barselsorlov m.v., lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011. 
 
Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2000/43/EF af 29. juni 
2000 om etnisk ligebehandling. EU direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om 
generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 
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erhverv. EU direktiv 2004/113/EF om kønsligestilling i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser. EU direktiv 2006/54EF af 5.juli 2006 om ligebehandling på 
kønsområdet. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, 
FN Konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination af 21. december 
1965, FN Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder af 
18. december 1979, ILO konvention nr. 100 af 29. juni 1951 om ligeløn, ILO konvention 
nr. 111 af 25. juni 1958 om diskrimination, ILO konvention nr. 169 af 27. juni 1989 om 
oprindelige folk. 
 
De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder den danske 
lovgivning på området. Ansatte der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har 
adgang til domstolene. Ansatte, der mener sig udsat for forskelsbehandling, kan også få 
behandlet deres klage i Ligebehandlingsnævnet. Hvis virksomheden --overtræder 
reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel, og den ansatte kan få 
tilkendt en godtgørelse. 

Korruption 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at: 

Ingen af virksomhedens medarbejdere giver uberettigede fordele til danske, 
udenlandske eller internationale embedsmænd eller ansatte i det private. Ingen af 
virksomhedens medarbejdere modtager uberettigede fordele. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer reglerne om korruption, som de 
udtrykkes i bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 977 af 09. september 
2017, §§ 122, 144, og 299 stk. 2. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med Europarådets Strafferetskonvention 
mod korruption og OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske 
tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner samt FN’s 
konvention mod korruption (UNCAC). 

De danske myndigheder straffer overtrædelser af de danske regler om korruption med 
bøde eller fængsel. Dette kan også gælde, hvis den strafbare handling foretages i 
udlandet. 

Lægehjælp og førstehjælp 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at: 

Alle virksomhedens medarbejdere har adgang til gratis lægehjælp. I Danmark er det 
ikke nødvendigt at være forsikret for at få lægehjælp. Hans Kjær Trading A/S har 
desuden truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp. Det betyder 
bl.a., at: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192080
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192080
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
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• Arbejdsstedet er forsynet med passende redningsudstyr samt fornødne 
hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. 

• Et tilstrækkeligt antal personer er oplært i førstehjælp. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer reglerne om adgang til 
førstehjælp, som de udtrykkes i den danske lovgivning i bl.a. Bekendtgørelse af lov om 
arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF om 
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 
under arbejdet, EU direktiv 89/654/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdsstedet og ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen. 

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske 
arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang 
til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige 
straffes med bøde eller fængsel. 

Løn og ansættelsesforhold 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at:  

• Alle ansatte får en minimumsløn, som er i overensstemmelse med internationale 
standarder. 

• Alle ansatte senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige 
oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, 
opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid og evt. kollektive overenskomster. 

• Alle ansatte i virksomheden har mindst 25 dages betalt ferie om året, jf. de 
danske regler. 

• Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien 
afstemmes med længden af ansættelsen 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer de danske krav om lønforhold, 
goder og ansættelsesbetingelser, som de udtrykkes i Lov om arbejdsgiverens pligt til at 
underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr. 
240 af 17. marts 2010, Ferieloven, lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, 
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til 
beskæftigelse og barselsorlov, lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011, lov om ret til 
orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 827 af 23. juni 2017). 
 
Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 91/533/EØF af 14. 
oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for 
arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale 
og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, FN's Konvention om Afskaffelse af alle 
Former for Diskrimination mod Kvinder af 18. december 1979, ILO konvention nr. 52 om 
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årlig ferie med løn. 
 
Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til at indbringe sag 
for domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan virksomheden blive pålagt 
at betalte en godtgørelse til den ansatte, samt efterbetaling af manglende løn. 

Psykisk arbejdsmiljø  
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at:  

• Der er minimal risiko for fysiske eller psykiske helbredsforringelser ved arbejdet. 
• Der er foretaget en vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold 

i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske 
eller psykiske sundhed. Vurderingen er lavet for alle led af arbejdet og er med til 
at sikre, at arbejdet sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig 
måde. 

• Ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk 
helbredsforringelse på kort eller lang sigt, undgås eller begrænses. 

• Arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk 
helbredsforringelse på kort eller lang sigt. 

• Isoleret arbejde, som kan medføre fare for fysisk eller psykisk 
helbredsforringelse, undgås eller begrænses. 

• Arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som 
følge af mobning, herunder seksuel chikane. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer reglerne om psykisk 
arbejdsmiljø, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om 
arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/391/EØF af 12. juni 
1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed under arbejdet. 

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske 
arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang 
til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige 
straffes med bøde eller fængsel. 

Spisefaciliteter og drikkevand 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at alle ansatte har: 

• Adgang til spiseplads med forsvarlige hygiejniske forhold. 
• Mulighed for at opbevare medbragt mad og drikke sundhedsmæssigt forsvarligt 

samt mulighed for at opvarme mad og drikke. 
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• Adgang til drikkevand under udførelsen af arbejdet. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer reglerne om adgang til 
spisefaciliteter, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om 
arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. 
november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdsstedet. 

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske 
arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang 
til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige 
straffes med bøde eller fængsel. 

Temperatur 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at:  

• Hans Kjær Trading A/Ss arbejdspladser er konstrueret, indrettet og anvendt, så 
arbejdet kan udføres, uden at temperaturen giver de ansatte gener. 

• Temperaturen i arbejdsrummene er tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og 
deres fysiske belastning. 

• Temperaturforholdene i arbejdsrummet er uden generende temperaturforskelle. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer reglerne om temperatur på 
arbejdspladsen, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse af lov om 
arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. 
november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdsstedet. 

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske 
arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang 
til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige 
straffes med bøde eller fængsel. 

Toilet- og badeforhold 
Hans Kjær Trading A/S sikrer, at:  

Hans Kjær Trading A/Ss medarbejdere har adgang til gode sanitære forhold. Det 
betyder bl.a., at: 
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• Alle ansatte har adgang til toilet med vandudskylning, håndvask med rindende 
koldt og varmt vand samt sæbe eller hudrensemidler. 

• Ansatte har adgang til baderum, hvis arbejdet fx er tilsmudsende, fysisk 
anstrengende eller medfører fare for at komme i berøring med sundhedsmæssigt 
farlige stoffer eller materialer. 

• Håndvaske er hensigtsmæssigt placeret i forhold til arbejdsrum, spiseafdeling, 
toiletter, garderober eller omklædningsrum. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer reglerne om sanitære forhold på 
arbejdspladsen, som de udtrykkes i den danske lovgivning i henholdsvis det 
bygningsreglement, der var gældende ved opførelsen, samt bekendtgørelse af lov om 
arbejdsmiljø , lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 89/654/EØF af 30. 
november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdsstedet. 

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder de danske 
arbejdsmiljøregler. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang 
til domstolene. Hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne, kan de ansvarlige 
straffes med bøde eller fængsel. 

Byggeri skal overholde byggelovgivningens (byggelovens og 
bygningsreglementets)  bestemmelser. Efter byggeloven påhviler det den til enhver tid 
værende ejer af en ejendom at sørge for, at bygningen er lovlig, og at ulovlige forhold 
lovliggøres. Hvis et ulovligt forhold ved en bygning består i ulovligt brug af bygningen, 
påhviler pligten tillige brugeren. 

Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud meddelt af kommunalbestyrelsen om 
at berigtige et ulovligt forhold, kan der ved dom pålægges ejeren eller brugeren 
tvangsbøder. Overholdes et påbud ikke, eller berigtiges det ulovlige forhold ikke på 
trods af pålæg om dagsbøder, kan kommunalbestyrelsen berigtige det ulovlige forhold 
på ejerens eller brugerens bekostning. 

Den der overtræder byggelovgivningen kan desuden blive straffet herfor med bøde. 

Tvangsarbejde  

Hans Kjær Trading A/S sikrer, at: 

• Der ikke anvendes tvang, trusler eller disciplinære midler med det formål at 
tvinge folk til at arbejde. 

• Hans Kjær Trading A/S ikke anvender gældsslaveri eller transport af mennesker 
med det formål at tvinge dem til at arbejde. 
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• Hans Kjær Trading A/S ikke samarbejder med andre virksomheder, der anvender 
tvangsarbejde eller tilbageholder identifikationspapirer eller løn fra de ansatte 
med det formål at tvinge de ansatte til at arbejde. 

• Hans Kjær Trading A/Ss ansatte frit kan forlade arbejdspladsen uden at blive 
holdt tilbage. 

Hans Kjær Trading A/S er bekendt med og respekterer forbuddet mod tvangsarbejde, 
som det kommer til udtryk i bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 977 af 
9. august 2017. 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, FN's Konvention om Civile og 
Politiske Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 29 af 28. juni 1930 om 
tvangsarbejde, ILO konvention nr. 105 af 25. juni 1957 om afskaffelse af tvangsarbejde. 

De danske myndigheder kontrollerer, at virksomheden overholder den danske 
lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har 
adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive 
straffet med bøde eller fængsel. 

 

11.09.2020       Søren Urhøj-Kjær 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192080
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192080

