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Gode råd 
 Afsæt god tid til de involverede i arbejdet vedrørende udarbejdelse af APV´en.   
 Husk at omfatte alle forhold i arbejdsmiljøet i APV´en – dvs. fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og 

psykiske forhold.  
 Vær opmærksom på også at inddrage skiftende arbejdssteder som fx indvejning af mælk og levering af 

varer ved detailhandlere. 
 Overfør data fra andre kortlægninger i APV´en. Det kan være fra kortlægning af støj, EGA, tunge løft (TL), 

trivselsundersøgelser, risikovurderinger og sikkerhedsgennemgange. 
 Vær opmærksom på, at der er flere arbejdsmiljøforhold, som har særlige krav til APV. Det er særlige 

risikovurderinger i forhold til kemiske stoffer og materialer, støj, arbejde med biologiske agenser samt i 
forhold til arbejde i eksplosive atmosfærer (Atex-APV). 

 Vær realistisk, når I på baggrund af handlingsplanen skal fastsætte mål og tidsplaner for løsninger af de 
enkelte arbejdsmiljøforhold. Inddrag medarbejderne i at udvikle løsninger, så de får medejerskab til disse.  

 Placer APV´en i lokaler, hvor medarbejderne jævnligt kommer fx i kantinen. En anden mulighed er at gøre 
APV´en tilgængelig på virksomhedens intranet.  

 Informer løbende resten af virksomheden, fx om hvilke arbejdsmiljøforhold i APV´en, der er løst, og hvilke 
der står for tur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevante links 
 Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsvurdering, D.1.1-3, 2009 (opdateret 2016) 
 Arbejdsmiljøvejviser 20 om nærings- og nydelsesmidler, 2009 

 

 

Fakta om arbejdspladsvurdering - APV 

Krav 
Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig 
arbejdspladsvurdering (APV). APV´en er ét af 
virksomhedens egne redskaber til at kortlægge, prioritere 
og løse arbejdsmiljøopgaver. Virksomhedens ledelse, 
arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere skal 
samarbejde om hele APV-processen. 
Der er metodefrihed, men APV´en skal indeholde 5 
elementer: 

1. Identifikation og kortlægning. 
2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens 

arbejdsmiljøforhold. 
3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær (evt. data 

fra andre kortlægninger kan også inddrages her). 
4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan. 
5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen, 

herunder hvem der er praktisk ansvarlig for 
gennemførelse af handlingsplanen samt, hvornår og 
hvordan det afgøres, om de valgte løsninger virker.  

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
Påbud gives hvis:   
 Der ikke foreligger en skriftlig arbejdspladsvurdering. 
 Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation eller de ansatte ikke har været inddraget i APV-processen.   
 APV´en ikke indeholder de 5 elementer, nævnt under ”Krav”.  
 Det ikke kan dokumenteres, at sygefraværet har været inddraget.    
 APV´en ikke er blevet revideret mindst hver tredje år.    


