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KONTOR OG SALG VESTERBRO 

APV OVERSIGT 4/12 2019 
 

Oversigt og handleplaner er udarbejdet på baggrund af de udfyldte APVskemaer og en 

gennemgang af arbejdspladserne 
 

RISIKOVURDERING 
 KONSEKVENS (K) skadens alvorlighed 

RISIKOVURDERING 
1  

Ingen / minimal skade 
2 

Mærkbar skade 
3 

Alvorlig skade 

 
 

SANDSYNLIGHED 
(S) for at komme 
til skade 

1 
LILLE 

SANDSYNLIGHED 

1 
Helt ubetydelig risiko 

2 
Ubetydelig risiko 

3 
Moderat risiko 

2  
MELLEM 

SANDSYNLIGHED 

2 
Ubetydelig risiko 

 

4 
Moderat risiko 

6 
Betydelig risiko 

3 
STOR 

SANDSYNLIGHED 

3 
Moderat risiko 

6 
Betydelig risiko 

9 
Ekstrem risiko 

SANDSYNLIGHED FORKLARING KONSEKVENS FORKLARING 

1 LILLE 
SANDSYN-
LIGHED 

Der vil stort set ikke kunne 

ske tilskadekomst 
1 INGEN/  

MINIMAL 
SKADE 

Overfladiske skrammer, mindre sår, 

øjenirritation, hovedpine, oplevelse 

af stress, oplever sig lettere krænket  

2 MELLEM 
SANDSYN-
LIGHED 

Under de givne omstæn-

digheder er det meget lidt 

sandsynligt at der kan ske 

tilskadekomst 

2 MÆRKBAR 
SKADE 

Flænger, mindre forbrændinger, 

hjernerystelse, mindre brud, døv-

hed, hudsygdomme, astma, stress, 

psykisk træthed, begyndende lavt 

selvværd  

3 STOR 
SANDSYN-
LIGHED 

Under de givne omstæn-

digheder vil der kunne ske 

en tilskadekomst 

3 ALVORLIG 
SKADE 

Død, amputation, større brud, svær 

forgiftning, livsfarlige skader, ar-

bejdsbetinget livstruende syg-

domme, akutte dødelige sygdomme, 

tab af selvværd   

 
ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

ANSVAR-
LIG for 

opgaven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

Medarbejdernes APV 

skemaer 

De forhold som medarbejderne har på-

talt i de udfyldte APV skemaer er indar-

bejdet i denne oversigt 

   

Arbejdsmiljørunderinger 

 

Der gennemføres fremover systematiske 

runderinger, hvor arbejdsmiljøet tjeckes af 

(er en del af arbejdsgiverens kontrolfor-

pligtigelse)  

4   

Beredskabsplan psykisk 

førstehjælp  

Danske Stenhuggerier har lavet en bered-

skabsplan for psykiske førstehjælp, der 

træder i kraft ved alvorlige arbejdsulykker 

eller andre traumatiske ting som ansatte 

kan komme ud for eller være vidne til. 

 

6   
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ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

ANSVAR-
LIG for 

opgaven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog 

www.miljohuset.dk/psykisk-arbejdsmiljo/ 

Rygepolitik 

 

 

Hos Danske Stenhuggerier må der (lovom-

råde) ikke ryges overalt indendørs eller i 

vores køretøjer. 

 

Reglen gælder også E-cigaretter. 

 

Overtrædelse medfører en samtale. 

 

Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog 

www.miljohuset.dk/politikker-og-bered-

skabsplaner2/ 

Påbuds 

og bø-

deom-

råde 

  

Tekniske hjælpemidler, 

stiger og elledninger skal 

have internt årligt efter-

syn 

 

 

Miljøhuset har i forbindelse med runderin-

gen tjecket alle de fremviste hjælpemidler 

(småmaskiner, stiger og ledninger). De er 

blevet mærket med Miljøhusets årlige god-

kendelsesmærke og skal godkendes igen 

om 1 år. 

 

Tekniske hjælpemidler med hydraulik, hejs 

eller spil (porte, maskiner med hydrauliske 

bremser, treben, taljer osv) skal efterses af 

en særlig sagkyndig (fx en lokal mekani-

ker). Kvitteringer for eftersyn opbevares af 

lederen. 

 

Alle tekniske hjælpemidler tjeckes frem-

over under Miljøhusets årlige besøg.   

3   

Brugsanvisninger på alle 

maskiner skal samles 

sammen 

 

Brugsanvisninger på samtlige maskiner og 

tekniske hjælpemidler samles sammen og 

opbevares tilgængeligt for de ansatte 

1   

Faremærkede produkter 

 

 

 

 
 

De produkter, der har orange faremærker 

skal fjernes helt fra arbejdspladsen fordi de 

ikke længere er lovlige at have stående. 

 

Som en lokal politik i Danske Stenhugge-

rier er det heller ikke lovligt, at have pro-

dukter med de nye faremærker stående. 

 

Kun de her må der være: 

 

• Hvis der er opvaskemaskine må der være 

opvasketabs i selvopløselige poser 

• Gas til ukrudtsbekæmpelse 

 

www.miljohuset.dk/datablade-kontorer/ 

Påbuds-

område 

6  
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ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

ANSVAR-
LIG for 

opgaven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

Gasbrænderen 

 

 
 

Gasbrænderen skal have en fast plads så 

tæt på en port til det fri som muligt. Her 

skal den placeres når den har været brugt. 

 

Porten skal have et gult skilt udvendig 

”gasflasker fjerne ved brand”. 

 

Regulatoren afmonteres efter hvert brug. 

 

Gule gasflasker udfases og udskiftes til let-

vægtsmodeller. 

6   

Faremærkede produkter 

skal tjeckes 

 
 

Al daglig rengøring skal udføres med pro-

dukter der ikke er faremærkede. 

 

Er der en opvaskemaskine må der bruges 

opvasketabs i selvopløselige poser. 

Sikkerhedsdatabladet finder du: 

https://www.miljohuset.dk/datablade-va-

erksteder/ 

Databladene skal altid være kendt og læst 

af brugeren 

3 Marlene  

Faremærkede produkter 

 
 

Faremærkede produkter må ikke stå i kun-

deområder fordi brug forudsætter kendskab 

til sikkerhedsdatablad. 

WC rensen fjernes og stilles sammen med 

de andre i teknikskabet  

 

 Marlene  

https://www.miljohuset.dk/datablade-vaerksteder/
https://www.miljohuset.dk/datablade-vaerksteder/
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ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

ANSVAR-
LIG for 

opgaven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

Ledninger på gulvet

 

Strømførende ledninger ligger på gulvet og 

kan give overgang tril personen, der gør 

rent. 

Får du strøm gennem dig, skal du på ska-

destuen til tjeck om hjertet stadig slår kor-

rekt. 

 

De løstliggende ledninger hæves op, så de 

ikke kan komme i kontakt med rengørings-

redskaber 

6 Marlene  

 


