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Sikkerhedsanvisning - Referencedel
Sikkerhedsorganisationen i ………. ?
Generelle bestemmelser og vejledende retningslinier: http://www.arbejdstilsynet.dk
At- bekendtgørelser
do
do
do
do
At- meddelelser
At- vejledninger
do
do
do
do
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do
BAR- vejledninger
FSL- Videnblade

nr. 1109 + 561
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nr. 908
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nr. 801
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De vigtigste regler:

www.retsinfo.dk

Anvendelse af tekniske hjælpemidler. + Indretning af tekniske hjælpemidler.
Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.
Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen v/arb. m. stoffer og materia.
Manuel håndtering.
Støjgrænser på arbejdspladsen.
Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.
CE-mærkede maskiner.
+ Maskiner og maskinanlæg.
Grænseværdier for stoffer og materialer. (støv)
Arbejde med brandfarlige væsker.
Løft, træk og skub.
+ Muskel- og skeletbesvær. (forebyg)
Støj.
+ Støjkrav til maskiner til brug i det fri.
Hånd-arm vibrationer.
Måling af støj på arbejdspladsen.
Sikkerhedshåndbog for anlægsgartneri. (2005)
Grøn benzin til småmaskiner. (SI-Rapport 3-1989)
(BAR-Vejledninger se: www.arbejdsmiljobutikken.dk og www.bar-web.dk)

Instruktion:

Kun ansatte der har fået en særlig instruktion og uddannelse har adgang til arbejdsområdet der omfatter:
Rengøring og opsamling af nedfaldent løv m.v. på græsplæner.
Ovenstående bekendtgørelser og meddelelser skal være medarbejderen bekendt.
(Se også APV for: ”Alle arbejdsopgaver” og ”Traktorkørsel”)

Værktøj:

Alkylatbenzin (”grøn benzin”) der har et lavt indhold af polyaromatiske kulbrinter (PAH) på
benzindrevne maskiner anbefales. Alternativ, maskiner forsynet med katalysator.
Bladblæsere / -sugere udvikler megen støj (over grænseværdien på 80 dB(A)) dels fra selve motoren og
dels fra den turbine som komprimerer luften. De ikke selvkørende bladblæsere udvikler også
vibrationer og er belastende for skuldrene at skubbe. Benyt derfor fortrinsvis selvkørende maskiner
samt traktorbugserede løvsamlere. Fjernelse af grene og blade ved tilstopning må kun ske når motoren
er slukket. Alle nye maskiner skal være CE-mærkede. Dansk brugsanvisning skal foreligge.

Arbejdsstedets indretning:
Valg af maskintype skal afpasses underlagets bæreevne. Selvkørende maskiner skal opfylde AT’s
bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler (nr.: 1109), således at de ikke frembyder fare
for sikkerhed eller sundhed.
Vær opmærksom på de støjgener eventuelle naboer udsættes for; begræns brugen af de mest støjende
maskiner omkring arbejdsdagens start og ophør.
Benyt kun bladblæsere i stille vejr, og undgå frembringelse af unødig støv.
Personlige værnemidler:
Personlige værnemidler skal være CE-mærkede og benyttes i henhold til forskrifterne.
Støj og støv giver ofte store problemer under arbejdet, benyt høreværn, støvafvisende tøj samt
støvmaske med et P1 filter eller et P2 filter hvor der risiko for svampesporer.
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