
Find løsninger og gode 
råd på  bfa-service.dk
Se vores 
materialer/værktøjer 
i denne folder!

EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING

Hvordan 
håndterer vi 

kemikalier på 
arbejdspladsen?

Hvordan laver 
vi APV?

Hvordan 
forebygger vi 
ulykkerne? Hvordan bliver 

vi bedre til 
at håndtere 
konflikter?



Hvad skal man særligt være op-
mærksom på, når man arbejder 
med spildevand?
I denne vejledning kan ledelse og 
arbejdsmiljøorganisation læse om 
de væsentligste arbejdsmiljøpro-
blemer, og hvordan man arbejder 
sikkert og forsvarligt med spilde-
vand. I miniguiden kan medarbej-
dere få god og overskuelig infor-
mation på området. 

Sundhedsrisici
ved arbejde med spildevand
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Sundhedsrisici

       
 ved arbejde med  spildevand

Miniguide til medarbejderen

Hvordan finder vi ud af risici ved 
at arbejde på pumpestationer?
Denne vejledning hjælper til at 
vurdere risici ved arbejde på 
pumpestation – og der er et elek-
tronisk værktøj til projekterende 
og rådgivende virksomheder.

Branchevejledning til risikovurdering af arbejde på 

Pumpestationer
Branchevejledning til sikkerhedsorganisationen

Hvor finder jeg bred information 
om arbejdsmiljø og ejendoms-
service?
I denne håndbog får I bred og 
grundig vejledning om arbejdsmil-
jøet for ansatte på ejendomsser-
viceområdet.

Arbejds-
miljø-
håndbog
for 
ejendomsserviceområdet

Fællessekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
Fax 33 77 33 70
www.bar-service.dk

Arbejdsgiversekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
Fax 33 77 33 70

Sekretariatet for Ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf. 32 83 32 83
Fax 32 83 32 84

Arbejdstagersekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 38, 2. sal
1553 København V
Tlf. 33 23 80 11
Fax 33 23 84 79

Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70 12 12 88
Fax 70 12 12 89
www.at.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
Tlf. 39 16 53 07
Fax 39 16 52 01
www.arbejdsmiljoviden.dk

Det Nationale 
Forskningscenter for
Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
Tlf. 39 16 52 00
Fax 39 16 52 01
www.arbejdsmiljoforskning.dk

Denne arbejdsmiljøhåndbog 
kan købes i Videncenter for 
Arbejdsmiljø eller bestilles på 
hjemmesiden: 
www.arbejdsmiljobutikken.dk

Lay-out: Søren Sørensen’s 
Tegnestue
Tryk: PrintDivision
4. udgave, 1. oplag år 2009
ISBN nr. 978-87-91106-62-1
Varenummer 16 21 13

BFA Service – her starter det gode arbejdsmiljø!!
Branchearbejdsmiljørudvalget (BFA) service- turisme er 
et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstager-
organisationer. Vores opgave er at bistå branchens 
virksomheder med informationer og vejledning om 
arbejdsmiljøområdet. 

Vi har udarbejdet en lang række forskellige vejlednings- 
og inspirationsmaterialer til arbejdsmiljøorganisationen,  

ledere og medarbejder, og de anviser gode løsninger på 
arbejdsmiljøproblemer. Alle vejledninger er godkendt af 
Arbejdstilsynet. I denne folder får du information til din 
virksomheds arbejdsområde. På vores hjemmesiden 
bfa-service.dk – kan du finde andre vejledninger og 
informationsmaterialer, der måske er rettet mod en 
anden branche, men som kan give dig nyttige informatio-
ner om et arbejdsområde på netop din arbejdsplads. På 
hjemmesiden kan du bestille alle vores materialer.

Download vejlednings- og inspirationsmaterialet

på vores hjemmeside



Hvor er de største risici som 
skorstensfejer, og hvordan fore-
bygger vi?
Denne branchevejledning er mål-
rettet medarbejdere og sætter 
fokus på de væsentligste arbejds-
miljøproblemer.

Hvad har I specielt til os vindues- 
polerere?
Vejledningen ’Vinduespolerernes 
arbejdsmiljø’ kommer rundt om de 
vigtigste arbejdsforhold og giver 
gode råd om forebyggelse af 
ulykker og nedslidning m.m.

Branchevejledning om

Vinduespolerernes    
      arbejdsmiljø

”Vores opgave er at forsyne branchen med de bedste, mest  

relevante og de nyeste informationer på arbejdsmiljøområdet” 



Hvad skal vi være opmærk-
somme på ved udbud og udlici-
tering af rengøring og vindues-
polering?
Find alle informationer på denne 
hjemmeside, som giver både 
overblik og dybdegående viden.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING

INSTRUKTIONS- OG INSPIRATIONSMATERIALER

Hvordan styrker vi sikkerheden 
ved arbejde på stiger?
Denne pjece giver gode råd til 
rengøring, vinduespolering og 
ejendomsservice i forbindelse 
med arbejde på stiger – med et 
lille glimt i øjet. Der findes både 
postkort og klistermærker til pje-
cen.

TRIN FOR TRIN

EN sIkkER maNual TIl 
dIN sTIgE
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Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse omForebyggelse aFtrusler og vold
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En værktøjskassE omKonfliKthåndtering

Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende!så kan du holde liv i den gode stemning,forebygge og håndtere konflikter
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Hvordan kommer jeg i gang 
med arbejdsmiljøledelse?
’Håndbog om arbejdsmiljøledelse 
for små virksomheder’ er en god 
måde at komme hurtigt i gang på. 
En håndbog med et elektronisk 
værktøj til opbygning af certifice-
ret arbejdsmiljøledelse målrettet 
små og mellemstore virksomheder. 

Ledelsesansvar
Ejendomsfunktion

Konflikter

iBRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET
FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

Hvordan kan vi arbejde for et 
bedre psykisk miljø?
Brug ’Håndbog om psykisk ar-
bejdsmiljø fra A-Å et opslags-
værk, der fokuserer på særlige 
problematikker inden for BAR 
Service brancher.

Mini Smil

BAR Service 
i samarbejde med 
Capacent A/S

Arbejdsmiljøcertificering
- på den lette måde

1
Arbejdsmiljø-

arbejdet

6

Tjek

5

Særlige
situationer

4

Daglig
drift

3

Kommunika-
tion

2
APV

Hvor finder vi inspiration til at få 
større arbejdsglæde og trivsel?
’Stress-af kogebogen’ har samlet 
historier fra virksomheder, der gen-
nem arbejde med stress har styr-
ket arbejdsglæde og trivsel.

Historier fra arbejdspladser, hvor arbejdsglæde og trivsel hører til dagens orden, 

og hvor stressforebyggelse og stresshåndtering er noget der prioriteres

Stress-afkogebogen
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Hvordan undgår jeg arbejdsulykkerne i 
kloaker og renseanlæg?
Klik ind på forebygulykker.dk og find bran-
cherettet værktøjer, der kan forebygge 
ulykker.

Hvordan undgår jeg arbejdsulykkerne i 
ejendomsservice?
Klik ind på forebygulykker.dk og find bran-
cherettet værktøjer, der kan forebygge 
ulykker.
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Hvordan laver vi en APV?
På bfa-service.dk finder du et link til APV-portalen, 
som giver inspiration, gode idéer, metoder og 
værktøjer til at komme godt i gang med arbejds-
pladsvurderingen (APV) på virksomheder inden for 
ejendomsservice og forsyning.

Hvordan får vi alle kollegerne til at forstå, hvor vig-
tigt arbejdsmiljøet er?
Hvis man ikke lærer at tage arbejdsmiljøet alvorligt, når 
man starter på en arbejdsplads, kan det udvikle sig til 
en masse dårlige vaner. Derfor har BAR Service udar-
bejdet en lang række film, foldere og hæfter, der kan 
inspirere til at give den bedste oplæring af nyansatte i 
branchen.

Vi vil strømline vores arbejdsmiljøledelse  
Hvad gør vi?
På bfa-service.dk finder du masser af inspiration, debat-
oplæg og gode råd og anvisninger, der kan være med til 
at støtte processen frem mod en effektiv og god struktur 
for arbejdsmiljøledelsen på din virksomhed.

Find mere inspiration og viden på bfa-service.dk
På vores hjemmeside får du det fulde overblik over det 
mangfoldige materiale udbud, som BFA Service stiller til 
din rådighed. Du kan bestille alle materialerne on-line.

Vi ser frem til at hjælpe dig til et bedre arbejdsmiljø på 
din arbejdsplads. 

APV – det vigtigste redskab til et bedre arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurderingen er den mest grundlæggende 
undersøgelse af arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. 
Derfor er det også et fantastisk redskab – måske det 
bedste - til at forbedre arbejdsmiljøet. Men husk: Det nyt-
ter ikke noget at undersøge arbejdspladsen og registrere 
problemer, hvis I ikke også laver en handleplan, som sik-
rer, at der bliver gjort noget ved dem.
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