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APV JOURNAL
 

BESKÆRING-TRÆFÆLDNING 

 

Sikkerheds- og sundheds-  

bestemmelser ved: 

 Udarbejdet af: (Afdeling)  

Arbejdssted: 

BESKÆRING &  

TRÆFÆLDNING  

 Udarbejdet den: (dag / måned / år) 

Revideret den:              

MOTORSAV, STIGE & SKYLIFT   

Særlig risici: Vibrationer, støj, røg, ulykker    APV JOURNAL NR.:               (x sider) 

 

Sikkerhedsanvisning  -  Referencedel 
Sikkerhedsorganisationen i ……… ? 

 

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

At- bekendtgørelser 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

nr. 1109, 670, 832, 727 

nr.   292, 496 

nr.   682 

nr.   908 

nr. 1101        +  561  

nr.   518 

nr.   289, 486, 999, 136 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler. 

Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). 

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet. 

Foranstaltninger til forebyg. af kræftrisikoen v/arbejde m. stoffer mv. 

Hejseredskaber og spil.                +  Indretning af tekniske hjælpemidler. 

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 

Transportabelt trykbærende udstyr. (hydrauliske værktøjer) 

At- anvisninger 

do 

nr. 2.3.0.1    +  2.3.0.3 

nr. 2.3.0.2  

Indretning af hejseredskaber.  + Belastningsprøve af hejse- og løfteredsk.  

Opstilling, eftersyn & vedligeholdelse af hejse-, løfte- & transportredsk.  

At- meddelelser 

do 

do 

nr. 2.02.6  +  2.02.11 

nr. 2.04.3      + 2.04.4 

nr. 2.07.1  

Fibertove (tovværk). + Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. 

Transportable personløftere med arbejdsstandplads.  + Anvendelse af do. 

Indretning og typegodkendelse af motorkædesave. 

At- vejledninger 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

nr. B.1.2       + B.1.3 

nr. B.3.1.1    + B.5.1.1 

nr. C.0.6       + C.2.1 

nr. D.2.8       + D.3.4 

nr. D.3.1       + D.3.3 

nr. D.6.2       + D.6.4 

nr. F.0.6        

CE-mærkede maskiner.                   + Maskiner og maskinanlæg. 

Brug af transportable stiger.           +  Arbejde med motorkædesave.        

Arbejde med brandfarlige væsker.  + Kræftrisikable stoffer og materialer. 

Fældnings- og skovningsarbejde.   + Muskel- og skeletbesvær. (forebyg) 

Løft, træk, skub.      +  Forflytning, løft og manuel håndtering af personer. 

Hånd-arm vibrationer.                    + Støjkrav til maskiner til brug i det fri. 

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed. 
Transportministeriet nr. 17275  Cirkulære om vejregler for beplantning. (04.03.80)    www.vejsektoren.dk  

BAR- vejledninger 

do 

nr. 122004    + 122083 

nr. 191873 

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartneri. (2006)    +  Motorsav og sikkerhed. 

Tænk før du saver.       

FSL- videnblade nr. 11.4-1  Grøn benzin til småmaskiner.  (SI-Rapport 3-1989) 

Dansk  

TræplejeForening 

marts 2001     

oktober 2000 

Arbejde i træer - en sikkerhedsguide.  (EAC) 

Beskæring af træer. Arbejdsmetoder og biologi mv. (EAC) 

De vigtigste regler:  (BAR-Vejledninger se: www.arbejdsmiljobutikken.dk  og www.bar-web.dk)     
Instruktion: Kun ansatte over 18 år der har fået en særlig instruktion og uddannelse har adgang til arbejdsområdet 

der omfatter: Alle former for beskæring med motorsav samt alle arbejdsopgaver udført fra skylift i hele 

kommunen.   Certificering i træklatring , biologi og teknik anbefales.   Ovenstående bekendtgørelser og 

meddelelser skal være medarbejderen bekendt. (Se også APV for: ” Alle arbejdsopgaver”). 

Værktøj: Alle motorsave og skylifte skal være typegodkendt med angivelse af typegodkendelses nr., støj- og vi-

brationsniveau eller CE-mærkede. Vegetabilsk kædeolie og alkylatbenzin, der har et lavt indhold af po-

lyaromatiske kulbrinter (PAH), eller katalysator på benzindrevne motorsave anbefales. Stiger godkend-

te efter DN/INSTA 65 eller EN 131. Dansk brugsanvisning skal foreligge for alle maskiner. Sikker-

hedsbestemmelser og kortfattet brugsanvisning for skylifte skal fremgå af et holdbart skilt på maskinen. 

Kurvens max. belastning i kg og tilladte antal personer skal fremgå af et skilt på adgangssiden. Maski-

ner skal vedligeholdes regelmæssigt.  

Arbejdsstedets indretning: Arealet hvor arbejdet udføres skal være ryddeligt, fast og bæredygtigt. Kurven i skylif-

te skal have skridsikkert gulv og en 1 m høj ”gitter”-indhegning.   

Personlige værnemidler: 

Påkrævet er CE-mærkede personlige værnemidler som: Vibrationsdæmpende handsker, høreværn, visir, 

skærehæmmende bukser og -fodtøj samt kort faldline.  

Udarbejdet af:               Dato: Godkendt af:                Dato: 

                                               
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT / SiO ANSVARLIGE ARBEJDSLEDER / SiO 
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