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NYT OM

ARBEJDSMILJØ
UDENDØRS ARBEJDE KRÆVER SOLBESKYTTELSE
Når UV-indekset er 3 eller højere, anbefaler Kræftens Bekæmpelse og
TrygFondens Solkampagne, at man beskytter sig. I Danmark er det typisk i
tidsrummet mellem kl. 12 og 15 fra april til september måned. De bedste
solråd er: skygge, solhat, lange busker og langærmet trøje og solcreme.
TJEK GYLLEBEHOLDEREN REGELMÆSSIGT
Der sker tilbagevendende alvorlige ulykker med gyllebeholdere. Men også
episoder, hvor det blot er et held, at der ikke skete noget alvorligt. Derfor
bør du kontrollere din gyllebeholder cirka en gang i kvartalet.
I 2018 er der sket ikke mindre end to alvorlige ulykker med gyllebeholdere. Den ene med dødelig udgang. Det er desværre ikke et særsyn, for hvert
år kan Arbejdstilsynet registrere alvorlige ulykker på grund af gyllebeholdere.
Alle gyllebeholdere skal kontrolleres af en autoriseret kontrollant mindst
hvert tiende år, men der er klare fordele ved at kontrollere sin gyllebeholder cirka en gang i kvartalet – ikke kun for miljøet, men også for jeres
sikkerheds skyld.
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Byggechef i SEGES Anlæg & Miljø, KENNETH POULSEN, har en række
anbefalinger til, hvad landmænd selv kan gøre:
• Lav jævnligt en visuel kontrol, cirka en gang i kvartalet, og tjek for skader
på kablerne.
• Kabler under jorden kan kun inspiceres ved at grave, og de bør derfor
ikke inspiceres, med mindre der er mistanke om lækage.

• Tjek om der er huller på kabelomslutningen. Det kan oftest ses ved, at
fedtet er løbet ud af omslutningen og har skabt mørke pletter på beholderen.
• Fugemassen kan være mørnet, hvilket du også skal tjekke.

ARBEJDSTILSYNETS SMILEY ORDNING ÆNDRES
Ny smiley-bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli.
De vigtigste ændringer er:
• Varigheden af den grønne smiley forkortes fra fem til tre år.
• Virksomheder, der har fået en gul eller rød smiley på et risikobaseret tilsyn på baggrund af et materielt arbejdsmiljøproblem, kan
nu kun få en grøn smiley efter et nyt risikobaseret tilsyn.
• En gul smiley, der er udløst af formelle afgørelser om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, lyser nu som minimum i tre måneder i stedet for tidligere seks måneder.
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Intentionerne bag aftalen har bl.a. været, at smileyordningen i højere
grad skal tage højde for den hastighed, som virksomhederne og dermed
arbejdsmiljøet ændrer sig med på det danske arbejdsmarked.
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