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Procedure 

Arbejdspladsvurdering 
 

NR. 2 

Udarbejdet af: 

ATTN 
Godkendt af: 

Knud Nielsen 
Erstatter: 

01.08.2014 
Gældende fra: 
01.09.2015 

 

 
Formål: 
At sikre der bliver udarbejdet APV for alle arbejdsområder. At udarbejde et redskab til at 

kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemerne der opstår. At sikre at gældende 

lovgivning overholdes. 

Ansvar: 

Ledelsesrepræsentanten i sikkerhedsgruppen/afdelingen har ansvar for, at der udarbejdes 

arbejdspladsvurdering for de forskellige arbejdssituationer i deres valgte ansvarsområde. 

Ledelsesrepræsentanten skal udarbejde arbejdspladsvurdering i samarbejde med den valgte 

sikkerhedsrepræsentant for området. 

Ledelsesrepræsentanten kan uddelegere den praktiske udførelse af arbejdspladsvurderingen til 

andre, men har stadig det overordnede ansvar. 

Den daglige sikkerhedsleder, har ansvar for at arbejdspladsvurderinger findes på intranettet. 

Udførelse: 

Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes i dette skema, og alle problemstillinger i skemaet skal 

gennemgås. 

Arbejdspladsvurderingen skal være en løbende proces, arbejdspladsvurderingen tages op på 

gruppemøder/afdelingsmøder, af sikkerhedsgruppen, med henblik på ajourføring og evt. nye 

problemstillinger, mindst 2 gange om året. 

Sikkerhedsgruppen skal efterfølgende vurdere arbejdsmiljøpåvirkningen i henhold til dette 

skema . 

Ved oprettelse af nye arbejdspladser og nye arbejdsgange skal der altid laves 

arbejdspladsvurdering. 

Opbevaring: 

De opdaterede arbejdspladsvurderinger skal forefindes på intranettet. 
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Vurdering 

 
 

Vurderingskriterier: 
 

1: Risiko for alvorlig skade/ uheld eller slid, som kan medføre død, knoglebrug, 

kroniske skader, forgiftning EGA, samt vurdering af øvrige kriterier. 

2: Risiko for mindre skade/uheld eller slid så som forstuvninger, snitskader EGA, 

samt vurdering af øvrige kriterier. 

3:             Lille risiko for mindre skade/uheld eller slid, samt vurdering af øvrige kriterier. 

Øvrige kriterier: 
Til prioritering af om en arbejdsmiljøpåvirkning 1-3 skal nedenstående kriterier også tages med i 

vurderingen. 

Lovgivning: 

1. Lovkrav 

2. Egen politik/krav 

Hvor tit sker påvirkning: 

1. Daglig eller flere gange daglig 

2. Ugentlig 

3. Månedlig eller sjældnere 

Antal medarbejdere der er udsat for risiko: 

1. Størstedelen af medarbejderne der er på området ( antal ) 

2. Halvdelen  

3. Under halvdelen 

Medarbejder vurdering: 

 Hvordan prioriterer medarbejderne påvirkningen 

Løsning /omkostninger: 

 Ingen omkostninger 

 Omkostninger over 50.000 kr. 

 Omkostninger under 50.000 kr. 

Handling:  

1. Skal ske noget inden en uge 

2. Skal ske noget inden 3 måneder 

3. Skal ske noget inden 1 år
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Problembeskrivelse 

 

Dato 

start 

Dato 

slut 

Aktioner/Løsningsforslag Vurdering Status Ansvarlig 

 

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ 

Belastende og  uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, indretning af maskiner 

      

Gram: 26/3-13 
 
 
 
 

Okt2013 Nyindretning af hallen med farligt affald 
Der skal være mere opryddeligt, der må ikke stå 
dunke rundt omkring i længere tid og der skal være 
en større fokus på pakning i tønderne. 
Reol indkøbes således kunderne selv kan ligge 
tingene det rigtige sted 

2 Afsluttet 
 
 
 

Genbrugsplads
medarb+ knud 
+ Annette 

Gram 4/2-15 1/5-15 Der mangler lys i to master ved hegnet 3 Afsluttet BH 

Gram 3/2-15  Rør ved metalcontainer stikker op 3 Afsluttet – er 
savet ned 

Peder 

FYSISK ARBEJDSMILJØ 

Tunge løft, vrid, flytning af materialer, 
materiel mv. 

      

Haderslev:  
 
11/6-13 

11/6-13 Lysforholdene I hallen med farligt affald skal 
forbedres 
Larm fra containerne når de bliver trukket afsted 

3 
 
2 

Afsluttet 
 
I gang (der 
mangler nu 
kun en enkelt 
container) 

H.G.plads 
 
H.G.plads 

Vojens:  
 
13/6-13 

13/6-13 Har brug for lommelygter til at kunne se ned i 
containerne når det er mørkt 
Låger på nogle containere lige i øjenhøjde, risiko for 
øjenskader (dialog med DA indledes) 

3 
 
2 

Afsluttet 
 
Afsluttet 

V.G.plads 
 
V.G. plads 

Haderslev, Vojens, Gram Nov Nov Det er vurderet at arbejdet kæver en klasse 2 
advarselsklæder. 

3 Afsluttet Annette  
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Haderslev, Vojens, Gram 1/6-15  Chip på komprimatorerne 2 I gang med 
forsøg på 
H.G.plads 

H.G.Plads 

Haderslev, Vojens, Gram 1/8-15 1-9-15 Kantlister på skiltene p.g.a de er for skarpe 2 Afsluttet Alle 

Vojens 16/9-15  For at minimere transport af fejlafleveret asbest, 
ønskes der en kasse der passer til trucken 

2 Delvis 
afsluttet 

Der er 
containere i 
Haderslev og 
Vojens. Gram 
stadig uløst 

Knud og 
Annette 
(Andreas) 

Vojens 1/4-16  Støj fra Gokart-banen er igen dukket op 3 Igangværende Annette, Knud 

BIOLOGISK ARBEJDSMILJØ 

Støv, lugtgener mv. (f.eks. årstidsafhængig) 

      

Vojens:  Feb. 13 Mangler en vinterjakke mere, de bliver meget 
beskidte og der er kun een lånejakke 

2 Afsluttet Annette 

       

KEMISK ARBEJDSMILJØ 

Usikkerhed ved håndtering, indretning mv. 

      

Vojens:  
 
 
 
 
26/3-13 
 
 
 
 

31.12.2013 
 
 
 
 
31.12.2013 

Udsugning over de gule kasser larmer (flyttes evt. i 
forbindelse med nedenn.) 
 
 
 
Mangler udsugning over tønder 
 
 
 
Mangler udsugning i giftskab 

3 
 
 
 
 
2  

Afsluttet – der 
er sat 
yderligere 
isolering på 
 
Afsluttet – alle 
tønder har nu 
udsugning 
 
Afsluttet (der 

Annette 
 
 
 
 
Annette 
 
 
 
Birthe 
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4Q 2013 

 
Hvidevarecontaineren står på dæk og fælge – der 
skal findes noget andet 

er indkøbt 
special 
giftcontainer) 
 

 
 
V.G. 

Gram: 26/3-13  Mangler aflåsning af gift og medicin+udsugning 3 Afsluttet (der 
er indkøbt 
special 
giftcontainer) 

Birthe 

Haderslev, Vojens, Gram  Jan 14 Sikkerhedsdatablade 2 Afsluttet  

PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

Arbejdspres, konflikter med kunder, alene 
arbejde mv. 

      

       

ULYKKESFARE 

Fald, håndtering, underlag mv 

      

Haderslev:  11/6-13 Rækværk ved mandskabsbygning 2 Afsluttet H.G.Plads 

       

       

SYGEFRAVÆR       

       

TRIVSEL       

Gram: April 13 Feb14 Ønsker fællesmøder med de andre pladser bl.a. 
omkring sortering 

3 Afsluttet –  
der er planlagt 
2 møder om 
året 

Annette 

Vojens: April 13  Ønsker om yderligere information omkring de 
enkelte fraktioner og deres videre ”liv” når de 
kommer til DA 

3 Afsluttet – der 
har været 
holdt en aften 
med Dansk  

Annette 
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Affald 

Alle Dec 14  Ønsker om undersøgelse af relevante vaccinationer 
(f.eks. stivkrampe, hepatitis mfl) 

3 Afsluttet –det 
er besluttet at 
tilbyde 
Hep.A+B 

Annette 

 

 

Underskrift: 

                    

Dato: …………………..                                                                             Dato:……………………… 

 

Sikkerhedsrepræsentant:……………………………….                             Sikkerhedsleder:…………………………………… 

 

 


