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1. APV OVERSIGT PÅ STENSIKRINGSTEAM 

Danske Stenhuggerier 
 

APVen er foretaget på Jyllandsbilen 22/2 2019 - deltagere var Kenny Østrup, Kjeld Wich-

mann og Ulrik Hauger  

APVen er foretaget på Sjællandsbilen 5/3 2019 - deltagere var Stefan Sørensen, Kjeld 

Wichmann og Ulrik Hauger  

 

APVerne blev gennemført ved, at der begge steder blev sikret en sten, fremvist hjælpemid-

ler og faremærkede stoffer og snakket arbejdsmiljø – herunder især personlig sikkerhed. 

 
 

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 

AN-
SVAR-
LIG for 
opga-
ven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

SKAL 
FØL-
GES 
OP  

Medarbejdernes APV 

skemaer 

De forhold som medarbejderne har 

påtalt i de udfyldte APV skemaer 

d.d. er indarbejdet i denne oversigt 

    

Placering af arbejdsmil-

jømappen 

(hele mappen) 

Miljøhuset laver en arbejdsmiljø-

mappe til hver bil, hvor alt relevant 

dokumentationsmateriale er i 

 

 Kjeld   

http://www.miljohuset.dk/
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ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

AN-
SVAR-
LIG for 
opga-
ven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

SKAL 
FØL-
GES 
OP  

Sammenhængen mellem 

arbejdsmiljøet og syge-

fraværet 

(faneblad 1) 

Arbejdspladsen skal redegøre for sam-

menhængen mellem arbejdsmiljøet og 

sygefraværet. 

Det blev under besøgene konstateret, 

at der ikke er nogen sammenhæng. 

Blanketten i faneblad 1 underskrives  

3 Kjeld Er løst  

Logbøger over lovplig-

tige kørekort 

(faneblad 1) 

Der skal føres logbøger over de køre-

kort, som de ansatte skal være i besid-

delse af i arbejdstiden for lovligt at 

kunne føre de køretøjer der anvendes 

til tjenestekørsel. 

Ansatte, der er indblandet i ulykker, 

og ikke har det lovpligtige kørekort, 

har ingen forsikringsmæssig dækning. 

Ydermere er arbejdsgiveren ansvarlig, 

når de ansatte udfører opgaver de ikke 

er berettiget til. 

Det anbefales, at der føres logbog over 

kørekort mindst 1 x hvert halve år ef-

ter Miljøhusets koncept. 

 

Begge kørekort blev fremvist og er 

OK 

4 Kjeld Er løst  

Arbejdsmiljørunderinger 

(faneblad 1) 

Der gennemføres fremover systemati-

ske runderinger, hvor arbejdsmiljøet 

tjeckes af (er en del af arbejdsgiverens 

kontrolforpligtigelse) 1 x årligt efter 

Miljøhusets koncept og evt sammen 

med Miljøhuset ved det årlige besøg 

4 Kjeld Marts 

2020 

 

AmO 

(faneblad 3) 

Det er aftalt, at sikringsteam hører 

Kjeld Wichmann som sikkerhedschef 

og dn nyvalgte AMR 

 

 Kjeld   

Instruktionerne revide-

res  

(faneblad 4) 

Der mangler instruktioner til de an-

satte (er et lovkrav). 

Miljøhusets forslag tilrettes af jer og 

udleveres og præsenteres for alle an-

satte, der samtidig skriver under på de 

er modtaget.  

Udleveres fremover til alle nyansatte 

4 Kjeld   

Beredskabsplan psykisk 

førstehjælp findes ikke 

(faneblad 4) 

Når der på en arbejdsplads kan fore-

komme alvorlige arbejdsulykker eller 

andre begivenheder af traumatisk ka-

rakter, skal der foreligge en bered-

skabsplan for psykiske førstehjælp. 

Arbejdspladsen skal tage stilling til 

hvem, der skal kunne rekvireres når 

6 Kjeld 1/5 

2019 

 

http://www.miljohuset.dk/
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ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

AN-
SVAR-
LIG for 
opga-
ven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

SKAL 
FØL-
GES 
OP  

der er brug for 1. hjælp fx Nordisk 

Krisekorps gennem Miljøhuset  

Forslaget i faneblad 4 gennemgås af 

AmG, tilrettes og fremlægges for de 

ansatte, der efterfølgende kan påføre 

nærmeste familie m.m. 

Tekniske hjælpemidler, 

stiger og elledninger skal 

have internt årligt efter-

syn 

(faneblad 5) 

Der mangler logbog over tekniske 

hjælpemidler (er et lovkrav). 

Miljøhuset har i forbindelse med 

APV´ en tjecket alle de fremviste 

hjælpemidler, der er medtaget i den 

nye logbog. 

Alle nye tekniske hjælpemidler indfø-

res i en og tjeckes fremover efter Mil-

jøhusets koncept mindst 1 x årligt i 

forbindelse med Miljøhusets årlige be-

søg   

3 Miljø-

huset  

Er løst  

Brugsanvisninger på alle 

maskiner skal samles 

sammen 

(faneblad 5) 

Brugsanvisninger på samtlige maski-

ner og tekniske hjælpemidler samles 

sammen og opbevares tilgængeligt for 

de ansatte 

1 Kjeld 1/5 

2019 

 

Arbejdsulykker 

(faneblad 7) 

Hvis der er en digital medarbejdersig-

natur, skal den tilrettes så den kan an-

melde ulykker. 

Hvis der ingen er, skal den oprettes. 

Derefter skal der oprettes en profil på 

EASY 

https://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetje-

ning/anmeld-arbejdsulykker. 

6 Kjeld 1/5 

2019 

 

Krav til underentrepre-

nører (håndværkere 

m.fl.) 

(faneblad 8) 

Udefra kommende entreprenører kan 

have en gennemgribende indflydelse 

på arbejdspladsens arbejdsmiljø. 

Forslaget i faneblad 8 gennemgås og 

tilrettes af AmG 

6 Kjeld 1/5 

2019 

 

Faremærkede produkter 

skal tjeckes 

(faneblad 9) 

 

Der er lidt faremærkede produkter i bi-

lerne. 

Der anskaffes opdaterede leverandør-

brugsanvisninger og der udarbejdes 

tillægsskemaer/arbejdspladsbrugsan-

visninger efter Miljøhusets koncept (se 

faneblad 9). 

Datablade opbevares så slutbrugeren 

og førstehjælpere kan læse dem – det 

vil sige så tæt på produktet som mu-

ligt. 

3 Kjeld 1/5 

2019 

 

http://www.miljohuset.dk/


 

 
Stævnen 9, 3.tv.,  

7100 Vejle 
www.miljohuset.dk 

Kathrine Arenstorff 
21275092 

kathrine@miljohuset.dk 

Ulrik Hauger 
Tlf. 61301327 

ulrik@miljohuset.dk 
 

 

4 

ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

AN-
SVAR-
LIG for 
opga-
ven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

SKAL 
FØL-
GES 
OP  

Faremærkede produkter 

(faneblad 9) 

 

De produkter, der har orange faremær-

ker udfases hurtigst muligt eller fjer-

nes helt. De er kun produkter med ne-

denstående faremærker der er lovlige. 

Det vil sige at arbejdspladsbrugsanvis-

ningerne skal ændres 

 

 

påbud Kjeld 1/5 

2019 

 

Når der bruges produk-

ter, der er faremærket 

med  skal 

der være tilstrækkelig 

øjenskyl til rådighed, så 

der både er til første-

hjælp og i perioden inden 

en evt lægehjælp eller 

skadestue kan overtage 

skylningen. 

 

 

 

Øjenskyl skal placeres der hvor der er 

risiko for at få noget I øjnene. 

 

Øjenskyllestationen er tom og har der-

for ingen funktion, hvis der kommer 

noget i øjet. 

 

Alle steder hvor der opbevares pro-

dukter, skal databladene stå i umiddel-

bar nærhed og øjenskyllestationen 

være intakt og i nærheden. 

 

Se mere i faneblad 9 

9 Kjeld 1/5 

2019 

 

Rygepolitik 

(faneblad 10) 

Der er kommet en ny rygelov i 2016. 

Esmøger skal nu medtages og arbejds-

giveren skal sammen med medarbej-

derne tage stilling til hvordan de må 

bruges. 

Rygepolitikken skal revideres og skal 

indeholde interne retningslinier (lov-

krav) for: 

Hvor der må ryges 

Hvor der ikke må ryges 

Hvilke konsekvenser det har, hvis der 

alligevel ryges, hvor det ikke er tilladt 

Og hvor rygepolitikken bliver hængt 

op (fx frokoststuer m.m.). Den skal 

fremover kunne vises til fx sognebørn. 

Bøde-

område 

Kjeld 1/5 

2019 

 

Tunge løft 

 

Tunge løft kan på sigt belaste kroppen 

og skal minnimires mest muligt til 

max 25kg i uhensigtsmæssige arbejds-

stillinger 

6 ALLE 1/5 

2019 

 

http://www.miljohuset.dk/
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ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

AN-
SVAR-
LIG for 
opga-
ven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

SKAL 
FØL-
GES 
OP  

Stenstøv 

 

Stenstøv ligger som helt små partikler 

og går direkte i lungerne og kan give 

”betonlunger”. 

 

Der skal bruges ansigtsmaske når der 

bores og pustes ned i hullerne  

6 Kjeld 1/5 

2019 

 

Støj 

 

Ved begge APVer blev støjen målt til 

84Dba når der bores og kompressoren 

på Sjælland støjer med 92 dba. 

 

Høreværn skal ved støj over 80Dba 

være udleveret og skal bruges ved 

85Dba. 

 

Hos begge teams skal der bæres høre-

værn når der bores og bruges andre 

maskiner med støjniveau tæt på 85Dba 

og over. 

Se mere in instruktionerne faneblad 4 

6 Kjeld 1/5 

2019 

 

Fare ved mobilkranens 

arm 

 

På Sjælland arbejdes der indenfor 

svingarmens rækkevidde og der SKAL 

bæres hjelm i de situationer. 

 

6 Kjeld 1/5 

2019 

 

Ledninger med ulovlige 

stik 

 

 

De viste ledninger skal monteres med 

lovlige stik – det vil sige slagsfaste, 

vandfaste og med en kappe, så vand 

ikke kan trænge ned i de strømførende 

dele. 

 

Bruges de KUN indendørs er de OK 

6 Sjæl-

land 

1/5 

2019 

 

http://www.miljohuset.dk/
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ARBEJDSMILJØPROBLEM 
 
EGENINDSATSEN 

LØSES SÅDAN RISIKO-
VURDE-

RING 

AN-
SVAR-
LIG for 
opga-
ven 

SKAL 
VÆRE 
LØST  

SKAL 
FØL-
GES 
OP  

Abonnement og opføl-

gende besøg fra Miljøhu-

set  

 

Faneblad 10 

Aftalen om denne APV indebærer, at 

der er hotline i alle arbejdsmiljø-

spørgsmål i 1 år fra d.d. 

 

Derefter kan Danske Stenhuggerier gå 

over i en abonnementsordning for de 2 

sikringsteam med 1 årligt besøg og 

hotline 365 om året – se oversigten i 

faneblad 10. 2019 pris: 3300+kørsel+ 

moms 

 Kjeld   

      

PSYKISK ARBEJDS-

MILJØ 

Der er tale om alenearbejde (Jyllands-

bilen har dog 2 ansatte). 

Der er en høj grad af selvbestemmelse 

og egen tilrettelæggelse af dagen. 

Begge har det rigtig godt med det. 

    

 

http://www.miljohuset.dk/

