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Hvad siger lovgivningen?  

Fodklinikker sliber i hud og negle og der udvikles organisk 

støv. Indåndingen af støvet er sundhedsskadeligt, og ved 

længere tids påvirkning er der risiko for at udvikle KOL 

(stenlunger). Derfor er det vigtigt at have en effektiv og 

fleksibel procesudsugning, som optimalt udføres med en 

lydsvag sugearm. 

Regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal 
etableres en mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der 
udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller 
eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, 
ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen 
skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den 
udvikles, den udsuget luft skal filtreres og opsamles i filtre 
inden afkast til det fri.  
 
Luft, der suges ud ved procesventilation - det vil sige 
punktudsugning og rumventilation - må ikke føres tilbage til 
arbejdsrummet eller til andre lokaler. Det betyder, at luften 
ikke må recirkuleres, men skal føres ud i det fri. 
 
Procesventilationsanlæggets enkelte udsugninger skal være 
forsynet med en kontrolanordning, der angiver, hvis 
ventilationsanlæggets funktion er utilstrækkelig. Utilstrækkelig 
funktion betyder, at mængden af udsuget luft falder til et 
niveau, der ligger under den projekterede luftmængde. 
 
Kontrolanordningen skal udløse en alarm i form af et lys- 
og/eller lydsignal, hvis den udsugede luftmængde er 
utilstrækkelig 
 
Denne hjemmeside www.retsinformation.dk  fortæller at det 
er alle, som er underlagt reglerne, også selv om man kun er sig 
selv og ikke har ansatte. Se §2, stk.3, §20, §38 og §39. 
 
Kilde: At-vejledning A.1.1 

www.arbejdstilsynet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varenr. 10.123 Multiflex 45  

 

 

            

 

              Varenr.  190.09 

 

            

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30120
http://www.arbejdstilsynet.dk/
https://toico.dk/?controller=attachment&id_attachment=244
https://toico.dk/?controller=attachment&id_attachment=244
https://toico.dk/?controller=attachment&id_attachment=81
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PÅ VÆRKSTEDET     

                                                                                  
Værkstedet skal være indrettet, så der er god plads 

til at udføre de forskelle arbejdsopgaver uden at 

belaste kroppen ensidigt og uhensigtsmæssigt. 

 

Konkret betyder det, at: 

• Pladsen må ikke være for trang 

• Det skal være nemt at komme til maskiner og værktøj 

• Arbejdsbord og slibemaskiner skal kunne justeres 

    i højden ift. til den konkrete arbejdsopgave 

• Der skal være ordentligt arbejdslys til både 

    tegnearbejde, slibning og limning 

• Brug ståstøttestol ved tidskrævende arbejdsopgaver 

• Brug høreværn 

• Der skal være god ventilation og brug altid stinkskab 

    til limning mv. 

• Maskiner skal så vidt muligt støjdæmpes.                                                                  

 

 

Kilde: BAR Social & sundhed BranceArbejdsmiljøRådet 

 

 

 

 

 

 

varenr. 70.08 
Slibemaskine med udsugningskåber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varenr. 190.03 
  Hæve/sænkebord for slibemaskine 

 

 

 

 

 

 

 

          Varenr. 60.071 
           limskab 

 

https://toico.dk/?controller=attachment&id_attachment=192
https://toico.dk/?controller=attachment&id_attachment=181
https://toico.dk/?controller=attachment&id_attachment=258
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Indeklima 
 
 

Krav om udsugning 
 
Arbejdstilsynet stiller krav om såkaldt procesventilation, 
hvis der under arbejdsprocessen udvikles 
støv og luftarter, der er sundhedsskadelige eller 
eksplosive. Da der er risiko for mikroorganismer i 
bl.a. neglestøv, gælder kravet også fodterapeuter. 
 
Procesventilation skal så vidt muligt etableres 
med procesudsugningen i direkte tilknytning til 
den forurenende arbejdsproces - det vil sige 
punktudsugning. 
 
Arbejdstilsynet vil derfor kunne kræve, at der 
både er installeret og bliver anvendt punktudsugning, 
Hvis de kommer på kontrolbesøg. 
 
At’s krav om procesventilation gælder også, selv 
om den forurenende arbejdsproces ikke forekommer 
Hele tiden. Det er nok, at den forekommer 
”jævnligt” og har en ”vis varighed”. 
 
AT-VEJLEDNING 
om krav til 
procesventilation (A.1.1)  
her: 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/atvejledninger/ 
v 
 
 
AT 
 
 
                                                                 
 
 

                                                      Kilde AT-vejledning  
        Om krav til procesventilation (A.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
”TOP 10” OVER 
INDEKLIMA-GENER 
 
• Træthed 
• Manglende 
   koncentrationsevne 
• Hovedpine 
• Kvalme 
• Slimhindeirritation 
• Hudeffekter som  
   Kløe eller eksem 
• Åndedrætsbesvær 
• Overfølsomhed, allergi 
• Hoste 
• Utilfredshed/psykiske        

   

 

 

 

 

 

 

 


