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5.1.1 

 

Sikkerheds- og sundheds-  

bestemmelser ved: 

 Udarbejdet af: (Afdeling)  

Arbejdssted: 

  Udarbejdet den: (dag / måned / år)  

ALLE ARBEJDSOPGAVER  Revideret den:       

   

Grundlæggende bestemmelser i henhold til 

lov om arbejdsmiljø/personlige værnemidler 
  

APV JOURNAL NR.:                 (x sider)                   
 

Sikkerhedsanvisning  -  Referencedel (generel) 
Sikkerhedsorganisationen i ……? 

 

Generelle bestemmelser og vejledende retningslinier:  
 

Via kommunens internet er der links til bl.a. Arbejdstilsynets webside, hvor bekendtgørelser m.v. med 

relation til arbejdsloven kan hentes frem. Sidst på listen er medtaget oplysning om cirkulære og regler 

fra Trafikministeriet / Vejdirektoratet som har betydning for arbejdsmiljøet under de tekniske 

forvaltningers arbejdsområder.   

Internet adresser:  http://www.retsinfo.dk/  http://www.arbejdstilsynet.dk/ 
 

Beskæftigelsesmin. nr.   784 Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø. 

At- bekendtgørelser 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

nr.   559    +  33 

nr.     96  

nr.   290 

nr.   292 

nr.   553   + 554 

nr.   659 

nr.   908 

nr.   324  

nr.   775 

nr. 1164 

nr. 1497 

nr.   746 

nr. 1273 

nr.   457    + 1503 

nr.   518 

nr. 1108  

nr.   801 

nr. 1109 

nr.   561 

nr.   682 

nr. 1506 

nr.   239     + 76   

Arbejdets udførelse.      +  Anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. 

Arbejdssteders indretning, faste. 

Arbejdssteders indretning, skiftende. 

Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 

Brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere (periode- / problempåbud). 

Ensidigt gentaget arbejde, støtte til indsats mod. 

Foranstaltninger til forebyg. af kræftrisikoen v/arbejde m. stoffer og matr.  

Hvileperioder og fridøgn m.v. 

Indretning af skurvogne og lignende. 

Manuel håndtering. 

Offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø (Smiley ordning). 

Personlige værnemidler, brugen af. 

Personlige værnemidler, sikkerhedskrav. 

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse. + Arbejdsmiljøuddannelserne. 

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 

Skærmterminaler, arbejde ved. 

Støjgrænser på arbejdspladsen. 

Tekniske hjælpemidler, anvendelse af. 

Tekniske hjælpemidler, indretning af. 

Vibrationer, Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer under arbejdet. 

Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

Unges arbejde.                                                  +  Erhvervspraktik. 

At- anvisninger 

do 

nr.  1.1.0.1 

nr.  2.0.1.1 

Akustik i arbejdsrum. 

Indretning af fjernstyring af tekniske hjælpemidler. 

At- meddelelser 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do   

do 

nr.  1.01.14 

nr.  1.03.1 

nr.  4.01.4 

nr.  4.01.6 

nr.  4.04.19 

nr.  4.05.3 

nr.  4.06.5 

nr.  4.08.1 

nr.  4.08.2 

nr.  4.08.3 

nr.  4.08.4 

Inventar på faste arbejdssteder. 

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder. 

Unges arbejde. 

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik. 

Førstehjælp. 

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. 

Helkropsvibrationer. 

Monotoni-tilstand. 

Psykisk træthed. 

Stress. 

Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Udarbejdet af:                 Dato: Godkendt af:                  Dato: 

  
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT / SiO ANSVARLIG  ARBEJDSLEDER / SiO 

 

http://www.retsinfo.dk/
http://www.arbejdstilsynet.dk/


  

APV 2000 systemet © 
TAGE KANSAGER D&L 

 

2 

 APV JOURNAL 

 ALLE ARBEJDSOPGAVER 

 

5.1.1 

 

At- meddelelser   

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

nr.  4.09.4   + 4.09.6 

nr.  4.10.2 

nr.  4.10.3 

nr.  5.01.1 

nr.  5.01.2 

nr.  5.01.3  

nr.  5.01.4 

nr.  6.01.1 

nr.  6.01.2 

nr.  6.02.1 

nr.  6.02.2 

Beskyttelseshjelme.                                         +  Værnefodtøj. 

Siddende arbejde. 

Ryg-, nakke- og skulderbesvær. 

Daglige hvileperioder. 

Ugentligt fridøgn. 

Aftaler om hvileperioder og fridøgn.  

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. 

Arbejdsmiljølovens område. 

Pligter og ansvar efter arbejdsmiljøloven. 

Anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde. 

Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser. 

At- vejledning 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

nr.  A.0.2 

nr.  A.1.1. 

nr.  A.1.2 

nr.  A.1.3 

nr.  A.1.4 

nr.  A.1.5 

nr.  A.1.6 

nr.  A.1.7 

nr.  A.1.8 

nr.  A.1.9 

nr.  A.1.10 

nr.  A.1.11 

nr.  A.1.12 

nr.  A.1.13 

nr.  A.1.14 

nr.  A.2.1 

nr.  A.2.2 

nr.  B.1.2 

nr.  C.0.14 

nr.  C.0.15 

nr.  D.1.1 

nr.  D.3.1 

nr.  D.3.2 

nr.  D.3.4 

nr.  D.4.1 

nr.  D.4.2 

nr.  D.5.1 

nr.  D.5.2 

nr.  D.5.3 

nr.  D.5.4 

nr.  D.6.1     + D.7.4 

nr.  D.6.2 

nr.  D.6.5 

nr.  F.0.4 

nr.  F.0.5 

nr.  F.0.6 

nr.  F.0.7 

nr.  F.0.8 

nr.  F.2.1  

nr.  F.2.4 

nr.  F.2.5      + F.2.6 

nr.  F.2.8 

nr.  F.5.2 

nr.  F.5.3 

Indretning af arbejdssteder. 

Ventilation på faste arbejdssteder. 

Indeklima. 

Arbejde i stærk varme og kulde. 

Rengøring og vedligeholdelse. 

Kunstig belysning. 

Faldrisiko på gulv. 

Recirkulation (af ventilationsluft). 

Gravides og ammendes arbejdsmiljø. 

Faste arbejdssteders indretning. 

Om flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødlys) på faste arbejdssteder. 

Arbejdsrum på faste arbejdssteder. 

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder. 

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder. 

Planlægning af arbejdsstedets indretning. 

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. 

Måling af belysning på adgangs- og transportveje på byggepladser. 

CE-mærkede maskiner. 

AIDS og forebyggelse af HIV-infektion. 

Arb.relat. smitterisici ved hepatitis, menigitis, polio, tetanus, tickborne 

Arbejdspladsvurdering,  APV. 

Løft, træk og skub. (manuel håndtering) 

Ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde. 

Muskel- og skeletbesvær. (forebyggende foranstaltninger) 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø. 

Mobning og seksuel chikane. 

Trykluft til åndedrætsværn. 

Høreværn. 

Advarselsklæder. 

Åndedrætsværn. 

Støj på arbejdspladsen.                         +  Måling af støj på arbejdspladsen. 

Hånd-arm vibrationer. 

Infralyd. (vedr. fyrings- og ventilationsanlæg, køretøjer og kompressorer) 

Om forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder. 

Om forebyggelse af arbejdsulykker i store virksomheder. 

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed. 

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheden. 

Aftaler der begr. At´s tilsyn med overholdelse af visse arbejdsmiljøregler. 

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse. (tidl.§9). 

Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

Sikkerhedsgrupper og sikkerhedsrepræsentanter.       +  Sikkerhedsudvalg. 

Aftale om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

Sundhedsfremme på arbejdspladsen. 

Det rummelige arbejdsmarked. 

At- cirkulæreskriv. nr.  6/1995 + 9/1995 Personlige værnemidler.  +  Arbejdsulykker. 

At- checkliste  Fokus på fritidsjobs. Generelle arbejdsmiljøregler for beskæftigelse af unge. 

BAR- vejledninger 

do 

nr. 102117 + 102151 

nr. 102150 

Vejledning til arbejdsmiljøledelse. OHSAS 18001   + Klar til OHSAS 18001 

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. (2005)  www.i-bar.dk  

http://www.i-bar.dk/
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De vigtigste regler for arbejdspladsen:  
 

Under generelle bestemmelser og krav fremhæves vigtige og specielle forhold inden for de 4 

overskrifter: Instruktion, Værktøj & maskiner, Arbejdsstedets indretning samt Personlige 

værnemidler. Således at man umiddelbart får et overblik over de risici der er forbundet med 

den pågældende arbejdsplads . (Nedenstående forhold er gældende for alle arbejdsopgaver). 
 

Instruktion: Kun ansatte der har fået en særlig instruktion og uddannelse har adgang til 

arbejdsområdet. Der skal være arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer. 

Medarbejderen skal gøres bekendt med ovenstående bekendtgørelser og meddelelser 

samt om den for arbejdspladsen udarbejdede APV-journal. 

  

Værktøj & maskiner: 

Dansk brugsanvisning skal foreligge. Nye maskiner skal være CE-mærkede. 
  

Arbejdsstedets indretning: 

 Oplysninger om specielle forhold som skal være opfyldt. F.eks. brandslukningsudstyr. 
 

Personlige værnemidler: 

 Personlige værnemidler skal være CE-mærkede og benyttes i henhold til 

forskrifterne. Brugsanvisningen skal oplyse om hvilken beskyttelsesklasse 

værnemidlet tilhører, og om hvornår de skal kasseres. 

Se endvidere At-Pjecen: Personlige værnemidler i landbruget. 
 

 Derudover skal der være følgende mærkninger på alle personlige værnemidler: 

Fabrikantens navn, Værnemidlets typebetegnelse, De anvendte 

prøvningsstandarder, Beskyttelsesklasse (I,II,III), Nummerkode på 

afprøvningsinstitutionen og Piktogram. 
 

 Personlige værnemidler omfatter: 

Hjelm, Øjenværn, Åndedrætsværn, Handsker, Sikkerhedsfodtøj, 

Beskyttelsesdragt, Arbejdstøj (med klasse III reflekser til de 

medarbejdere der arbejder på offentlig vej uden adskillelse til den 

kørende trafik).  
 

Andre sikkerhedsforhold: 

Førstehjælpsbog og førstehjælpskasse med forbindingsmateriale m.v. bør altid 

medbringes til de skiftende arbejdspladser. 

Alle personer, der arbejder i det fri, bør stivkrampevaccineres hvert 8. - 10. år, 

eller sikres med et tilsvarende anerkendt vaccinationsprogram. 
 

Anmeldelse af arbejdsulykker: 

 Arbejdsulykker skal anmeldes til arbejdstilsynet (jf. Bekendtgørelse om anmeldelse af 

arbejdsulykker til Arbejdstilsynet). 
 

Yderligere oplysninger, BAR- vejledninger: 

 Videncenter for Arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøbutikken) udgiver BAR vejledninger 

(Branche Arbejdsmiljø Råd), specifikke vejledninger til de enkelte arbejdspladser. 

 Materialet kan enten hentes elektronisk eller bestilles på: www.arbejdsmiljobutikken.dk  

samt via portalerne:  www.bar-web.dk.    og    www.arbejdsmiljoeviden.dk  

http://www.arbejdsmiljobutikken.dk/
http://www.bar-web.dk/
http://www.arbejdsmiljoeviden.dk/

