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Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø *) 

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med senere 

ændringer (kun uddrag) 

www.at.dk/sw23308.asp 

 

Arbejdsgiveren  
 
§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til 

§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering 
af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets 
art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse 
og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være 
tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med 
arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i 
arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for 
sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år.  
 
Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens 
arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de 
forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen.  

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen eller de ansatte i 
planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på 
arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. 

 

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Kapitel 5 - Arbejdets udførelse  

 
§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 

 

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse *) 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 (kun uddrag) 

www.at.dk/sw6184.asp 

 

Kapitel 2.  
 
Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet  
 
§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af 
arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. 
Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, 
planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt 
forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de 
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samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes 
sikkerhed eller sundhed. 

Kapitel 2 a  
 
Arbejdspladsvurdering  
 
§ 6 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af 
sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen navnlig med henblik på at sikre en 
skriftlig behandlingsmåde i forbindelse med den nærmere planlægning, tilrettelæggelse og 
gennemførelse af arbejdspladsvurderingen, og at sikre, at resultatet heraf gøres synlig, jf. § 
6 b, stk. 5. Udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen kan ske i elektronisk form.  
 
Stk. 2. For at sikre, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i arbejdspladsvurderingen, skal 
arbejdsgiveren sørge for, at virksomhedens sikkerhedsorganisation inddrages i og deltager i 
hele processen vedrørende planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og 
opfølgningen, samt ajourføringen af arbejdspladsvurderingen. Det skal gennem en 
påtegning på arbejdspladsvurderingen fra sikkerhedsorganisationen dokumenteres, at 
sikkerhedsorganisationen har været inddraget.  
 
Stk. 3. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, skal de ansatte 
på tilsvarende måde inddrages i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 2. 

§ 6 b. En arbejdspladsvurdering skal udarbejdes under hensyntagen til arbejdets art, de 
tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der 
anvendes i virksomheden, arbejdsstedets indretning, samt virksomhedens størrelse og 
organisering.  
 
Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der 
er angivet i bilag 1, omfatte en stillingtagen til de arbejdsmiljøproblemer, der er i 
virksomheden, og hvordan de skal løses. De nødvendige løsninger skal angives i 
arbejdspladsvurderingen.  
 
Stk. 3. Arbejdsgiveren kan selv vælge, efter hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal 
udarbejdes. Ved den valgte metode skal det dog sikres, at vurderingen indeholder følgende 
elementer: 

Stk. 4. En arbejdspladsvurdering skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, 
arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens 
arbejdsmiljø, dog senest hvert tredje år. 

 

Andre links 

 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ 

 

På arbejdsmiljøweb kan du også finde alle links til de forskellige Branchearbejdsmiljøråd 
(BAR) 

skriv APV i søgelinjen, og her kan du finde en masse generelt om APV – f.eks. Sygefravær 
og APV – Leder APV – APV i brugernes hjem – Regler, ansvar og APV, også på landevejen – 
osv. 

 

APV og sygefravær på Arbejdstilsynets hjemmeside 

http://www.at.dk/sw13635.asp 

 


