Farve- og lakvirksomhed udfaser skadelige stoffer
og vinder Arbejdsmiljøprisen 2022
EFApaint i Esbjerg har reduceret mængden af farlig kemi og forenklet sine medarbejderes
arbejdsgang med at håndtere kemiske råvarer. Med den flotte indsats vinder EFApaint
Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien Kemi og vådt arbejde.
En bøtte maling eller lak kan bestå af 25 forskellige kemiske råvarer. Derfor rummer hylderne på
EFApaints råvarelager i Esbjerg mere end 400 forskellige råvarer. Det har krævet en stor indsats at
gøre håndteringen af de skadelige stoffer nemmere og sikrere for medarbejderne, og den indsats
kvitterer Arbejdsmiljørådet nu for med Arbejdsmiljøprisen 2022.
Ifølge rådets formand, Cristina Lage, er hæderen velfortjent.
”EFApaint har med en grundig indsats skabt et mere sikkert arbejdsmiljø, hvor værnemidler knyttes
sammen med specifikke produkter, så medarbejderne ved, hvordan de skal beskytte sig. Samtidig har
virksomheden fokuseret på at reducere antallet af skadelige stoffer. Det er fantastisk at se, hvordan
EFApaint med en helhedsorienteret tilgang sikrer, at medarbejderne har nemmere ved at følge
sikkerhedsinstruktionerne, samtidig med at de udsættes for færre farlige stoffer. Jeg håber, flere
arbejdspladser kaster sig ud i lignende tiltag. Stort tillykke til EFApaint,” lykønsker Cristina Lage.
Bedre sikkerhed og lavere sygefravær
Tidligere skulle hver af de 400 råvarer have en APB – en arbejdspladsbrugsanvisning, der er en
beskrivelse af, hvordan råvaren håndteres, og hvilke værnemidler, der er påkrævet.
”Det var en stor administrativ byrde at håndtere så mange APB’er – de blev ikke brugt af
medarbejderne i det daglige. I mellemtiden er APB’erne blevet erstattet af kemiske
arbejdspladsvurderinger (APV’er), og ved samme lejlighed grupperede vi råvarerne og forenklede det
skriftlige instruktionsmateriale,” forklarer Shuang Winkel, CFO i EFApaint.
I dag skal de ansatte i produktionen kun forholde sig til 11 kemiske APV’er og syv instruktioner. Både i
administrationen og blandt medarbejderne har tiltagene frigivet ressourcer. Og indsatsen har
resulteret i medarbejdere, der nu går langt mere op i deres egen sikkerhed end tidligere.
”Alle er blevet efteruddannet i håndteringen af råvarer og i at tænke i sikkerhed. Vi har forbedret
skiltningen, belønner indberetning af nærved-ulykker og har generelt sikkerheden og arbejdsmiljøet
helt øverst på agendaen,” fortæller Shuang Winkel.
CFO’en er ikke i tvivl om, at indsatsen og mere effektive processer i produktionen har bidraget til et
fald i sygefraværet. Endelig arbejder EFApaint målrettet på at udfase råvarer, som kan indeholde
skadelige stoffer. Fra 2016 til 2020 er andelen faldet fra 2,25 procent til 0,94 procent i forhold til
indkøbt total råvare.

Om EFApaint A/S
EFApaint A/S har siden 1889 udviklet og produceret autentisk maling, lak- og træplejeprodukter.
Virksomheden råder over eget udviklingslaboratorium, produktionsfaciliteter, lager, administration
samt kundeservice og salg. EFApaint A/S har hovedkontor i Esbjerg og beskæftiger ca. 45 ansatte og
er certificeret inden for miljø ISO 14001 samt arbejdsmiljø ISO 45001.
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Adresse: Energivej 13, 6700 Esbjerg
Kontakt: Shuang Winkel, CFO, T: 30 64 71 17, E: sw@efapaint.dk

Om Arbejdsmiljøprisen
Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, der gør noget særligt for
arbejdsmiljøet, og 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.
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Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022 kåres ved en temadag torsdag d. 19. maj 2022 i DGI
Byen. Læs mere om prisen på arbejdsmiljøprisen.dk/.
Kontakt: Amalie Ebler Blichfeld, Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 86 32 // E:
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.

