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Procedure for APV-sager 
 
Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at der skal laves en APV senest hvert 3. år på 
den enkelte arbejdsplads. APV’en skal herudover revideres, hvis der sker æn-
dringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og -processer, der har betydning for ar-
bejdsmiljøet. 
 
Center for Ledelse og Personale har udarbejdet en procedure for, hvordan 
APV’en udarbejdes trin for trin. Proceduren kan findes på medarbejdersiden.  
 
På de APV’er som vedrører de fysiske rammer i de kommunale ejendomme, er 
der som tillæg hertil behov for en beskrivelse af sagsgangen mellem de enkelte 
forvaltninger og Miljø- og Teknikforvaltningen herunder prioritering og udførelse 
af opgaver.  
 
Nærværende procedure beskriver denne sagsgang i forbindelse med APV’er 
vedrørende de kommunale bygninger. Proceduren gælder både for de 3-årige 
APV’er samt for de APV’er, som opstår løbende.   
 
1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøgruppe udarbejder en skriftlig APV vedr. de 

fysiske rammer, der evt. indberettes i IPL systemet (et elektronisk hand-
lingsplansystem).  

 
2. Arbejdsmiljøgruppen fremsender APV’en til den respektive forvaltning eller 

forvaltningsMED, hvor der sker en vurdering og prioritering af APV’erne.   
 

Ved akutte APV’er kan det af tidsmæssige årsager være vanskeligt at ind-
drage forvaltningsMED. Det vigtige er, at der i de enkelte forvaltninger sker 
en central vurdering og prioritering af APV’erne, inden de videresendes til 
MTF.    

 
3. De APV’er som de enkelte forvaltninger/forvaltningsMED’er prioriter til gen-

nemførelse videresendes skriftligt til team Byg og Vedligehold i MTF.  
 
4. Byg og Vedligehold samler alle de indkomne APV’er, som analyseres i 

samarbejde med de berørte arbejdspladser. Herefter prioriteres APV’erne 
bl.a. under hensyntagen til de økonomiske rammer.  

 
5. Byg og Vedligehold giver hver enkel forvaltning/forvaltningsMED en skriftlig 

tilbagemelding på de fremsendte APV’er inden for en rimelig tidsfrist. Tilba-
gemeldingen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:  

a. Hvilke APV’er som prioriteres til udførelse. 
b. Kort handlingsplan inkl. tidshorisont for, hvornår APV’erne ud-

føres. 
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c. Begrundelse for afvisning af de APV’er, som ikke prioriteres til 
udførelse.  

d. Evt. handlingsplan for de afviste APV’er. 
 

Byg og Vedligehold følger den skriftlige tilbagemelding op med dialog med 
forvaltningerne.  

 
6. Det afklarende og afhjælpende arbejde udføres i tæt samarbejde med le-

delse og arbejdsmiljøgruppe på den pågældende arbejdsplads. 
 
7. Efter endt gennemførelse orienterer ledelsen på den enkelte arbejdsplads 

det respektive forvaltningsMED. 
 
 


