
APV (Arbejdspladsvurdering). 

Hvad er en APV: 
En APV = arbejdspladsvurdering er en lovkrævet gennemgang af firmaets arbejdsmiljø med henblik 
på at finde punkter, der kan forbedres eller rettes.  

En APV består af fire faser: 
Problemer:  
Hvilke problemer har vi med arbejdsmiljøet i vor afdeling? 

Årsager:  
Hvilke årsager har ført til problemerne? 

Løsninger:  
Hvordan fjerner vi årsagerne og løser problemerne? 

Opfølgning:  
Har vi gjort, som vi aftalte? Og virker det? 

Kortlægningsområdet skal dække følgende områder: 
o Fysiske forhold 
o Ergonomiske forhold 
o Psykiske forhold 
o Kemiske forhold 
o Biologiske forhold 
o Ulykkesfarer 
o Sygefravær der kan relateres til arbejdsmiljøet  
 
Det er afdelingernes arbejdsmiljøudvalg der igangsætter / vedligeholder nye APV aktiviteter.  

APV foretages 1 gang årligt af arbejdsmiljøudvalget for områderne: kontor-Lundemarksvej, kontor 
Ydervang, værksted samt generelt gravearbejde. 

Støj, støv og tunge løft vil altid være væsentlige arbejdsmiljørisici i hverdagen i vores branche. 
Disse risici arbejder vi hele tiden på at minimere igennem vores APV-arbejde i 
arbejdsmiljøudvalgene, både i forhold til ulykker og til nedslidning. 

 

Arbejdsinstruktion / risikovurdering 

På skiftende pladser/arbejdssteder af kortere eller længere tids varighed skal der 
foretages en kortlægning og risikovurdering af pladsens/arbejdsstedets arbejdsmiljø 
før arbejdet påbegyndes. 

Vore arbejdsopgaver i IAA er i langt de fleste tilfælde gentagelser af indarbejdede 
arbejdsprocesser, som arbejdstageren, efter lang tids ansættelse, har et grundigt 
kendskab til, så derfor er der udarbejdet nogle ”standard” arbejdsinstruktioner hvor 
vi har foretaget risikovurderingen. 

 

Dialog APV 

Findes der ingen ”standard” arbejdsprocesinstruktion til det arbejde, du skal i gang 
med, skal der foretages en anden form for risikovurdering af arbejdsmiljø og 
sikkerhed for arbejdet.  

Dette kan gøres ved at der udfærdiges en Dialog-APV. 

En dialog-APV er en måde at gennemføre den lovkrævede risikovurdering på, ved 
samtale mellem arbejdsleder og ansatte. Dialog-APV kan udarbejdes på et 
morgenmøde, et sikkerhedsmøde eller andre steder, hvor arbejdsleder og ansatte 
mødes. 



For at være gyldig skal Dialog-APV’en underskrives af arbejdsleder og en 
repræsentant for de implicerede ansatte. 

Skemaet ”Dialog-APV” udfyldes sammen med arbejdslederen. Skemaet er en 
gennemgang af dit arbejdsmiljø på den aktuelle plads eller opgave med en række 
spørgsmål.  

Du, som ansat, besvarer disse i samarbejde med din arbejdsleder med et JA eller et 
NEJ. Ved besvarelser med et JA, overføres disse til en handlingsplan. 
Handlingsplanen skal følges for at løse de ”kortlagte” problemer. 

 


