
 

Ny robotlaser hos HOUNÖ skåner medarbejdere 
for at bruge farlige kemikalier 
Virksomheden HOUNÖ A/S fra Randers har udviklet en robotlaser, der renser 
svejsninger uden brug af farlige kemikalier. Det skåner medarbejdere og miljøet. 
Indsatsen udløser en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien Kemi og 
vådt arbejde. 

Hver uge producerer HOUNÖ A/S godt 100 kombiovne til brug i fødevareindustrien, og arbejdet 
indebærer kritiske svejsninger, der efterfølgende skal renses. Det er en udfordring, som branchen 
hidtil har løst med manuelt arbejde og kemikalier. Nu har HOUNÖ tænkt i helt nye baner, nemlig 
en robotlaser. 

”Når man har med mennesker og stærk kemi at gøre, vil der altid være risici. Selv om vi tager alle 
de lovpligtige forbehold, vi skal ved at benytte værnemidler, vil der stadig være en fare. Men ved at 
udskifte det manuelle arbejde med en robotløsning har vi skabt en mere sikker arbejdsplads for 
vores medarbejdere, hvor 1000 liter kemisk affaldsprodukt om ugen er fortid,” siger Kim Merrild 
Thuesen, Director of Supply Chain Management og AMO ledelsesrepræsentant hos HOUNÖ A/S. 

Ikke en enkeltstående indsats 
Hos HOUNÖ er det at tænke arbejdsmiljøet ind i processerne ikke noget nyt. Her har de i mange 
år haft fokus på et sikkert arbejdsmiljø samt et godt samarbejde mellem ledelsen og 
arbejdsmiljøorganisationen. Her har sidstnævnte haft et tæt samarbejde med udviklingsafdelingen, 
hvor de sammen laver en sundhedsmæssig vurdering inden et nyt produkt tages i brug og har 
oparbejdet systematik omkring arbejdet med kemi. 

”Først var vi first-movers ved delvist at automatisere den farlige elektrokemiske afrensningsproces 
for blandt andet at sikre arbejdsmiljøet. Siden har vi udfordret de traditionelle afrensnings-
teknologier og har nu i anden fase, her 5 år senere, helt udskiftet den farlige kemiske proces med 
en automatiseret avanceret kemifri og sikker laserløsning. Det er en del af vores DNA og kultur at 
være first-movers og udfordre de processer, der kan optimeres. Derfor er vi også enormt glade og 
stolte over at blive nomineret til Arbejdsmiljøprisen,” siger Kim Merrild Thuesen. 

Arbejdsmiljørådet kalder indsatsen beundringsværdig 
Arbejdsmiljørådets formand Cristina Lage fremhæver virksomhedens forbedrede arbejdsmiljø og 
samarbejde i begrundelsen af HOUNÖs nominering til Arbejdsmiljøprisen 2022. 

”HOUNÖs indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø har elimineret farlige kemikalier. Ved at 
erstatte kemiske stoffer med en laserteknologi bliver medarbejderne ikke længere eksponeret for 
sundhedsskadelige stoffer. Det er meget imponerende,” siger Cristina Lage, formand for 
Arbejdsmiljørådet og fortsætter: ”Dertil er det afgørende, at virksomheden inddrager 
arbejdsmiljøorganisationen, når der indføres nye processer. Det skinner igennem, at de 
samarbejder i deres arbejdsmiljøorganisation om at skabe teknologier, der forbedrer arbejdsmiljøet 
blandt medarbejderne, og det er beundringsværdigt.” 

  



 

Om HOUNÖ A/S 
HOUNÖ A/S fremstiller kvalitetssikre kombiovne til professionelle køkkener. Virksomheden er 
beliggende i Randers og har ca. 110 ansatte. 

• Nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien Kemi og vådt arbejde 
• Adresse: Alsvej 1, 8940 Randers SV 
• Kontakt: Kim Merrild Thuesen, Director of Supply Chain Management,  

T: 41 88 64 44, M: kmt@houno.com 

Om Arbejdsmiljøprisen 
Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, der gør noget særligt for 
arbejdsmiljøet, som kan inspirere andre. De 12 nominerede arbejdspladser og de fire vindere 
udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, FH, KL, Lederne og 
Akademikerne og formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage. 

• Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022 kåres torsdag d. 19. maj i DGI Byen i København. 
• Information og tilmelding på arbejdsmiljøprisen.dk. 
• Kontakt: Amalie Ebler Blichfeld, Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 86 32 

M: aeb@amr.dk 

Om Arbejdsmiljørådet 
I Arbejdsmiljørådet mødes arbejdsgivere og arbejdstagere om den fortsatte udvikling af et bedre 
arbejdsmiljø i Danmark. 

En af Arbejdsmiljørådets kerneopgaver er at rådgive beskæftigelsesministeren om tiltag på 
arbejdsmiljøområdet. Læs mere om vores arbejde på amr.dk. 

 

Nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2022
Arbejdsulykker 

• HKScan Danmark A/S 

• Kemp & Lauritzen 

• Elopak Denmark A/S 
Kemi og vådt arbejde 

• EFApaint A/S 
• Scantox A/S 
• HOUNÖ A/S 

Psykisk arbejdsmiljø 
• Nykøbing F. Sygehus 
• Økonomiforvaltningen i Københavns 

Kommune 
• EWII A/S 

Muskel- og skeletbesvær 
• Lidl Danmark 
• NH Jespersen 
• Aalborg Kommunes Kirkegårde og 

Krematorium 
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