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Arbejdstilsynets regler og praksis 

• Hvor det er muligt, skal der arbejdes med lukkede systemer 

• Der skal være en effektiv punktudsugning 

• Der skal sørges for god almen ventilation 
 

Rådgivningspåbud overvejes ved: 
Sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor  

1. der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning med samtidig tilførsel af frisk erstatningsluft af passende 
temperatur,  

2. procesudsuget luftrecirkuleres, således at den udsugede luft fra den forurenende proces føres tilbage til 
arbejdsrummet eller andre lokaler, eller  

3. der er mange spredte forureningskilder på arbejdspladsen, og forureningen ikke fjernes effektivt.  

 

 

Krav 
Vurdér om: 

• medarbejderne påvirkes af støv, røg eller gasser 

 

Gode råd 

• Sikr tilstrækkelig ventilation 

• Vær f.eks. opmærksom på støv i staldområder, røg fra svideovne, brug af tøris og kuldioxid fra bedøvelse. 

• Undersøg om opgaven kan udføres, så der ikke forekommer røg, støv eller gasser.   
• Vær opmærksom på om åndedrætsværn eller maske er et krav, eller om det med fordel kan anvendes 

ved arbejdet.  

• Tilrettelæg rengøring så støv eller aerosoler mindskes. 

 

 
Relevante links 

Arbejdstilsynets vejledning om rengøring og vedligeholdelse, At-vejledning A.1.4, december 2001. Klik her. 
Arbejdstilsynets vejledning om ventilation på faste arbejdssteder, At vejledning A.1.1., maj 2001. Klik her. 
 

 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/r/a-1-4-rengoring-og-vedligeholdelse.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/a-1-1-ventilation-paa-faste-arbejdssteder.aspx
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Krav 
Vurdér om: 

• der i afdelingen arbejdes med farlige kemikalier. Er det gældende skal der 
laves en særlig kemisk APV  

• der findes leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger for 
stoffer og materialer 

 

Gode råd 

• Den særlige kemiske APV skal indeholde: 

1. stofferne og materialernes farlige egenskaber,  

2. eksponeringsgraden, -typen og varigheden,  
3. omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,  

4. virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,  

5. hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske 
undersøgelser,  

6. grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og  
7. leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed 

• Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal tilpasses til den enkelte arbejdsoperation så operatøren ikke er i 
tvivl om, hvordan produktet skal bruges, og hvilket sikkerhedsudstyr der skal benyttes 

 

 
Relevante links 

Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer, At-vejledning C.1.3, februar 2003. Klik her. 

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer, At-vejledning C.0.11, 
november 2005. Klik her. 

Arbejdstilsynets vejledning om rengøring og vedligeholdelse, At-vejledning A.1.4, december 2001. Klik her. 
Bekendtgørelse nr. 292 af 17 maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer. Klik her. 
 

Arbejdstilsynets regler og praksis 

• Den Grænseværdier for stoffer og materialer skal overholdes (se bekendtgørelse nr. 292 af 17 maj 2011 om 
grænseværdier for stoffer og materialer.) 

• Ved arbejde med farlige kemikalier skal: 
• farlige stoffer erstattes med mindre farlige stoffer 

• der skal sørges for god almen ventilation 

• der skal være en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges  
• der skal være leverandørbrugsanvisninger/sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisning 

på de farlige stoffer og materialer 

• giftige stoffer opbevares aflåst 

• der anvendes passende værnemidler om nødvendigt 
• antallet af medarbejdere, der udsættes for farlige stoffer skal begrænses 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer.aspx
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