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  APV JOURNAL
 

  FLISAFDÆKNING 

 

Sikkerheds- og sundheds-  

bestemmelser ved: 

 Udarbejdet af: (Afdeling) 

Arbejdssted: 

  Udarbejdet den: (dag / måned / år) 

 FLISAFDÆKNING  Revideret den:  

Særlig risici:   

allergi og astma fra skimmelsvampe   APV JOURNAL NR.:                (x sider) 
 

Sikkerhedsanvisning  -  Referencedel 
Sikkerhedsorganisationen i ……. ? 

 

Generelle bestemmelser og vejledende retningslinier:   http://www.arbejdstilsynet.dk      www.retsinfo.dk 
 

At- bekendtgørelser 

do 

do 

do 

nr. 1109, 670,832, 727 

nr.   561, 669, 831 

nr. 1164 

nr.   518 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler. 

Indretning af tekniske hjælpemidler. 

Manuel håndtering. 

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 

At- anvisninger nr. 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og vedligehold af hejse-, løfte- og transportredskaber. 

At- meddelelser 

do 

do 

do 

nr. 2.02.11 

nr. 2.13.1 

nr. 4.04.16 

nr. 4.04.21 

Anvendelse af hejse-, løfte og transportredskaber. 

Transportable og stilbare transportører.  

Arbejde i jord forurenet med sundhedsskadelige kemikalier. 

Arbejde på affaldssorterings- og komposteringsanlæg. 

At- vejledninger 

do 

do 

do 

do 

do 

nr. B.1.2     +  B.1.3 

nr. C.0.11 

nr. C.0.1     +  C.1.3 

nr. D.2.6     +  D.2.8 

nr. D.3.1     +  D.3.4 

nr. D.5.4     +  D.6.4 

CE-mærkede maskiner.                      + Maskiner og maskinanlæg. 

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. 

Grænseværdier for stoffer & materialer.  + Arbejde m. stoffer og materialer.  

Biologiske agenser.                           +  Fældnings- og skovningsarbejde. 

Løft, træk, skub.                                + Muskel- og skeletbesvær. (forebyg.) 

Åndedrætsværn.                                + Støjkrav til maskiner til brug i det fri. 

BAR- vejledninger 

do 

do 

nr. 142004  

nr. 142005   

nr. 220805 (A4 folder) 

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartneri.  (dec. 2000) 

Sikkerhedshåndbog for gartnerier og planteskoler. (dec.2000) 

Der er skimmelsvamp i flis. (BAR Jord til Bord)  www.flisogskimmelsvampe.dk  

FSL- videnblade 

do 

do 

nr. 5.25-2  

nr. 5.26-13 

nr. 12.0-5 

Flis som dækmateriale. 

Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis. 

Er flis brandfarlig. 

Dansk Standard DS/EN 1177:1998 Stødabsorberende legepladsunderlag. (Barkflis 20/80 mm, Savsmuld 5/30 mm) 

De vigtigste regler:  (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: 

Udlægning af flis til afdækning af plantebede, gangstier og som faldunderlag på legepladser. Flisen 

nedbrydes gradvist af bakterier, i en proces der forbruger kvælstof (N) fra jorden så planterne risikere at 

lide af kvælstofmangel. Bede bør tilføres 3-4 kg NPK (23-3-7) halvårligt.  På gangstier og legepladser 

bør benyttes friskhugget vedflis (mindre risiko for skimmelsvampe). Ovenstående bekendtgørelser og 

meddelelser skal være medarbejderen bekendt.  

(Se også APV for: ”Alle arbejdsopgaver”, ”Flishugning” og ”Traktorkørsel”) 

Værktøj: Alle nye maskiner skal være CE-mærkede. Dansk brugsanvisning skal foreligge. Indsugning til kabine-

luft skal kunne forsynes med et F7 kabinefilter når der håndteres lagret flis. 

Arbejdsstedets indretning: 

Arbejdet skal planlægges således at arbejdet kan foregå på en rationel måde, primært mekanisk og uden 

midlertidig oplagring af større bunker. Der bør primært anvendes frisk flis (max 2 uger gammelt). Ud-

bringning af lagret flis kræver altid brug af personlige værnemidler.  

Personlige værnemidler: 

Personlige værnemidler skal være CE-mærkede og benyttes i henhold til forskrifterne. Særligt arbejdstøj 

holdes adskilt fra andet. Halvmaske med P3 og A2 filter skal benyttes under arbejde med lagret flis.  

(Typiske reaktioner ved udsættelse for skimmelsvampe er hovedpine, træthed, stoppet næse, sviende 

øjne, hals og hud. Influenza- og forkølelsesmæssige symptomer udvikles i op til ti timer efter arbejdet.) 

Udarbejdet af:                Dato: Godkendt af:                Dato: 

                                               
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT / SiO ANSVARLIGE ARBEJDSLEDER / SiO 
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