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FORORD

Gartneri, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere har i samarbejde med Videncentret for Landbrug udarbejdet denne vejledning om 
indretning af henholdsvis faste og skiftende arbejdssteder inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Vejledningen er udarbejdet til landmænd, gartneri- og skovbrugsejere samt deres rådgivere.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. 
Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til om den dækker samtlige relevante 
emner inden for det pågældende område.
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INDLEDNING
Vejledningen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning og i bekendtgørelsen om skiftende arbejds-
steders indretning og omhandler udvalgte og vigtige dele fra bekendtgørelserne i forhold til det grønne område.

Reglerne om arbejdsstedets indretning omfatter alle arbejdssteder, hvor der udføres arbejde for en arbejdsgiver.

Reglerne er gældende på alle virksomheder, der har ansat fremmed medhjælp og forpligtelserne  påhviler arbejdsgivere, arbejdsgi-
verens familie, arbejdsledere, virksomhedsledere og øvrige ansatte. På virksomheder, hvor det kun er indehaveren og evt. medhjæl-
pende ægtefælle samt hjemmeboende børn der arbejder, er reglerne ikke gældende. Hvis der blot er 1 person ansat, er reglerne 
gældende også for arbejdsgiveren og hans familie. 
Hvis virksomheden anvender vikarer eller husbondafløsere har virksomheden pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelæg-
ges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler. 
Arbejdsgiveren skal således sikre sig, at ansatte fra en fremmed virksomhed, der udfører arbejde på virksomheden får passende 
instruktion om de sikkerheds- og sundhedsforhold på virksomheden, der har betydning for deres arbejde. 

Faste arbejdssteder er virksomhedens bygninger og bedriftsanlæg samt arealerne i umiddelbar tilknytning hertil.

Skiftende arbejdssteder er virksomhedens øvrige arealer og hvor arbejdet udføres på fremmed virksomhed. Ved arbejde, der udføres 
i forbindelse med opførelse og ændringer af bygninger og konstruktioner, samt montagearbejde er reglerne for indretning af byg-
gepladser gældende. 

I bekendtgørelserne anvendes følgende 3 betegnelser, som det er vigtigt at kende betydningen af:

1.   Arbejdssted er hele virksomhedens bedriftsområde, hvilket vil sige alle bygninger, bedriftsanlæg m.v. og arealer, som de ansatte 
har adgang til som led i deres arbejde. Et arbejdssted kan også være, hvor arbejdet udføres på en fremmed virksomheds område.

2.  Arbejdsrum er betegnelsen for ethvert rum inden for en virksomheds bedriftsområde, hvor der udføres arbejde.

3.  Arbejdsplads er det sted på virksomheden, hvor arbejdet udføres.
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Herudover kan det være vigtigt at kende betydningen af følgende betegnelser:

•   Arbejdsgiver - ved en arbejdsgiver forstås den, der som virksomhedens ejer dels har den afgørende beslutning med hensyn til 
tilrettelæggelsen af virksomhedens arbejdsform og opbygning, dels direkte har fordelen af dens driftsresultater. Hvor det er en 
virksomhed, der ejes af en enkeltperson(er)  er det denne, der må anses som arbejdsgiver. Drives en virksomhed  som f.eks. et A/S 
eller lign. juridisk person, er det denne som sådan, som må anses for arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejde udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

•   Arbejdsleder - ved en arbejdsleder forstås den, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne 
at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som vedkommende leder. 
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FASTE ARBEJDSSTEDER
Definitionen på det faste arbejdssted er virksomhedens 
bygninger og anlæg samt arealerne i umiddelbar tilknytning 
hertil. (ved arbejde på marker og skov og andre arealer gælder 
reglerne om  skiftende arbejdssteder).

Arbejdsrum
Et arbejdsrum er ethvert rum, hvor der udføres arbejde.  Et 
arbejdsrum skal være indrettet efter arbejdets art og skal 
således være forsvarligt isoleret mod fugt, støj, kulde, varme 
og vibrationer, dog under hensyntagen til den produktion, som 
foregår i rummet. Reglerne kan fraviges for arbejdsrum, der kun 
benyttes ganske kortvarigt eller lejlighedsvist. Her tænkes på ar-
kiv og redskabsrum, teknikrum,  garager m.v. Kortvarigt arbejde 
er arbejde, som ikke varer længere end 30 minutter dagligt.

Dagslys
Arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at de er 
velbelyste.  Der skal fra arbejdsrum være udsyn til omgivelserne 
gennem vinduer eller lignende. Vinduer og ovenlys skal være 
udført, placeret og evt. afskærmet således, at de ikke medfører 
blænding, overophedning eller generende kuldenedfald. Hvis 
produktionen eller arbejdets art ikke tillader dagslys, vil kravet 
kunne fraviges. Det kan f.eks. være på champignongartnerier , 
da produktionen af champignon kræver mørke rum.

Inventar 
Inventar, f.eks. stole og arbejdsborde, der anvendes ved 
skiftende arbejdsopgaver og af skiftende personale, skal være 
udformet således, at det kan indstilles til den enkelte bruger.
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Temperaturforhold og ventilation
Der skal i arbejdstiden være en passende temperatur for de be-
skæftigede i arbejdsrummet. Hvad der er passende temperatur, 
afhænger af, hvilke arbejdsmetoder der anvendes, og hvilke 
fysiske anstrengelser der er i forbindelse med arbejdet. Hoved-
reglen for temperaturer i arbejdsrum er 18 – 25  ° C.

Staldinventar
Låger skal være udformet og vedligeholdt,  så de er lette at 
åbne og lukke. Det reducerer belastningen af skuldre og arme 
betydeligt. Foderkasser og foderautomater skal kunne betjenes 
stående og uden ekstra udstyr. I en  indvendig malkekarrusel, 
skal der være en tunnel under eller en gangbro over, så perso-
ner kan komme ud og ind. 

I pjecerne ”Arbejdsmiljø ved håndtering af svin” og Arbejdsmiljø 
ved håndtering af kvæg” – udgivet af Bar Jord til Bord kan der 
læses nærmere herom.  Se evt. på www.barjordtilbord.dk

Belysning
Belysning på arbejdsstedet skal passe til arbejdets art og 
arbejdsrummets farver. Blænding og generende reflekser skal 
undgås. Ved bedømmelse af om belysningen er passende, kan 
Dansk Standard 700 om ”Kunstig belysning i arbejdslokaler”  
være vejledende. 

Gulve
Gulve skal så vidt muligt være i samme niveau. Dette betyder 
dog ikke, at naturlige niveauforskelle, som er nødvendige af 
hensyn til produktionen ikke kan bibeholdes. Niveauforskelle, 
der udgør risiko for fald, skal afmærkes. 
Gulvbelægningen skal tilpasses arbejdets art og skal i fornødent 
omfang være skridfast og have en passende hårdhed. Hvor der 
er behov for spuling, skal gulvet være indrettet hertil.

Områder, hvor der er fare for fald eller nedstyrtning, skal sikres 
med afskærmning, overdækning, rækværk eller anden pas-
sende sikkerhedsforanstaltning.
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døre, ventiler og lignende til det fri. I særlige tilfælde kan der 
stilles krav om mekanisk ventilation. Der skal etableres mekanisk 
udsugning, hvor der sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, 
der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, 
mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende for-
urening. Ventilation skal i øvrigt  ske under hensyntagen til den 
produktion og de produkter, som forefindes i arbejdsrummet.

Renholdelse
Hele arbejdsstedet skal holdes forsvarligt rent og rydeligt, så 
arbejdsforholdene til stadighed er sikkerheds- og sundheds-
mæssig forsvarlige. Dette kan bl.a. ske ved at

•   Færdselsveje og –arealer, herunder gulvbelægninger, holdes 
i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild og 
lignende, der kan være til fare for færdslen

•   Forsvarlig opbevaring af tekniske hjælpemidler og stoffer og 
materialer

•   Spild og affald samles og bortskaffes på forsvarlig måde
•   Vinduer, lysarmaturer og lignende vedligeholdes og rengøres
•   Alle former for personlige værnemidler opbevares, så de er 

indbydende at bruge. Opbevaring af f.eks. filtrerende ånde-
drætsværn foregår, så der ikke kan ske forurening af det og så 
filterkapaciteten ikke bruges under opbevaring.

Rengøring af værnemidler
Til rengøring af personlige værnemidler og særligt arbejdstøj, 
som f.eks. har været anvendt ved arbejde med bekæmpelses-
midler, skal der indrettes et særligt rengøringssted. Rengørings-
stedet  må ikke være indrettet i baderum eller lignende. Det er 
arbejdsgiveren, som har ansvaret for rengøring af værnemidler, 
og det er således også arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet sker på 
et forsvarligt sted.

Mindstetemperaturer
•   Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let 

legemlig anstrengelse bør ikke komme under 18 ˚C
•   Arbejde med begrænset legemlig anstrengelse bør ikke komme 

under 15 ˚C
•   Arbejde med stærk legemlig anstrengelse bør ikke komme un-

der 10 ˚C, opnået senest en time efter arbejdstids begyndelse.

Særlige forhold kan bevirke, at kravene til  mindstetemperaturer 
kan fraviges. Det kan f.eks. være tilfældet i store arbejdsrum 
(haller) med få arbejdspladser, hvor rumopvarmning vil være 
urimeligt bekostelig eller hvor produktionens art kræver en 
lavere temperatur. Der skal i så fald være en lokal opvarmning 
af de enkelte arbejdspladser i rummet. Hvis dette ikke er muligt, 
f.eks. pga. den ansatte bevæger sig i arbejdsrummet, skal der 
træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte. Disse 
foranstaltninger kan være i form af udlevering af termotøj til den 
ansatte.

Højeste temperaturer
Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsfor-
hold holdes på 20 -22 ˚ C ved stillesiddende arbejde og må ikke 
overstige 25 ˚C. Ved hedebølge kan reglerne fraviges. 

Fugtighed
Fugtighed og damp, der opstår i arbejdsrummene, skal så vidt 
muligt fjernes. Dette gælder dog ikke, hvis det er nødvendigt at 
have en høj fugtighed i arbejdsrummet af hensyn til produktio-
nen, som f.eks. i nogle drivhuse.

Ventilation
Arbejdsrum skal ventileres med tilførsel af frisk luft uden gene-
rende træk. Ventilation af arbejdsrum kan ske gennem vinduer, 
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Rygepolitik
Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser. Det kan 
besluttes, at det er tilladt at ryge i rygerum eller rygekabiner. 
Det skal i så fald fremgå ved synlig skiltning, at luften i omgi-
velserne uden for rummet/rygekabinen kan være sundheds-
skadelig.

Ved et rygerum forstås et særligt lokale med gode udluftnings-
muligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som 
gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som 
anvendes af andre.

Det kan også besluttes, at det er tilladt at ryge i transportmidler 
fx førerhuset i en lastbil eller en traktor. Køretøjet kan godt 
benyttes af flere personer på skift, men det er en forudsætning, 
at der er en effektiv udluftning.

Den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, 
der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbej-
dere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde:

1.   Oplysning om, hvorvidt der må ryges i rygerum, rygekabiner 
og transportmidler. 

2.   Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejds-
pladsens rygepolitik. 

Velfærdsforanstaltninger
I reglerne om velfærdsforanstaltninger stilles der krav om hvilke 
faciliteter, der skal stilles til rådighed, og hvordan de skal stilles 
til rådighed.
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ansatte eller ved tilsmudsende arbejde, hvis der ikke foretages 
omklædning før spisepauserne.Medbragt mad og drikke skal 
kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, f.eks i køleskab, 
og der skal være mulighed for at varme mad og drikke. Der skal 
desuden være adgang til frisk drikkevand.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har 
adgang til:
-  spiseplads
-  toilet
-  håndvask/baderum
-  garderobe og omklædningsrum
-  telefon.

Såfremt der på et arbejdssted er højst 3 ansatte beskæftiget 
samtidig, kan arbejdsgiveren henvise de ansatte til faciliteterne 
i arbejdsgiverens private bolig eller tjenestebolig, hvis den står 
til rådighed for de ansatte under arbejdet. Det er en betingelse, 
at boligen ligger i nærheden af arbejdsstedet, og de pågæl-
dende faciliteter opfylder de krav, som bekendtgørelsen stiller. 
Dette gælder dog ikke arbejdssteder, hvor der udføres særligt 
tilsmudsende arbejde eller arbejde med stoffer eller materialer, 
som det er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning 
af, som f.eks. bekæmpelsesmidler.

Hvis virksomheden beskæftiger mere end 3 ansatte samtidig, 
skal velfærdsfaciliteterne være indrettet i en fast bygning i til-
knytning til virksomheden. Faciliteterne skal findes i tilstrække-
lig antal under hensyn til arbejdets art og antallet af personer, 
der i almindelighed benytter dem. Midlertidige forøgelser af 
antallet af beskæftigede, f.eks. under kortvarigt sæsonarbejde, 
kræves ikke taget i betragtning.

Spiseplads
Spisepladsen skal indrettes i et lokale med forsvarlige hygiejni-
ske forhold. Arbejdspladsen kan ikke anvises som spiseplads.
Spisepladserne skal stå i et passende forhold til antallet af 
ansatte. Der skal indrettes særskilt spiseplads ved mere end 3 
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Toiletter
Der skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer. Der skal indret-
tes særskilte toiletter for mænd og kvinder, medmindre der er fuld 
adskillelse fra gulv til loft mellem de enkelte toiletrum.

Håndvask/baderum
Håndvaske skal være til rådighed i et passende antal og være 
forsynet med rindende koldt og varmt vand samt sæbe og evt. 
hudrensecremer. Der bør være 1 håndvask pr. 5 personer. De 
skal  være hensigtsmæssigt placeret i forhold til arbejdsrum, 
spiserum, toiletter og garderober eller omklædningsrum.

På arbejdssteder, hvor arbejdet kan være vådt og tilsmudsende 
eller fysisk anstrengende, skal der etableres baderum, som in-
deholder brusefaciliteter med koldt og varmt vand. Brusebade 
skal være afskærmet fra omklædningsrum, forrum og lignende.

Der skal også være baderum, når man arbejder med farlige 
stoffer og materialer. Og i dette tilfælde, kan tjenesteboligens 
baderum ikke anvendes.

Der skal indrettes særskilt bad og omklædning til mænd og 
kvinder. Alternativt kan der ske tidsmæssig forskydning og 
aflåselighed af rummene.

Garderobe og omklædningsrum
Ansatte skal have mulighed for at opbevare tøj på en hensigts-
mæssig måde. Opbevaring kan ske i garderobe eller omklæd-
ningsrum. Hvis der ikke er omklædning i forbindelse med 
arbejdet – f.eks. ved kontorarbejde – kan opbevaring af tøj ske 
ved brug af knage, stanggarderober eller garderobeskabe. Der 
skal dog være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige 
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For virksomheder inden for landbrug, skovbrug og gartneri 
betyder dette, at arbejde, som foregår på marken eller i skoven, 
vil være omfattet af reglerne om skiftende arbejdssteder. Dette 
gælder også for maskinstationer og skoventreprenører, som 
udfører arbejde ude hos kunder. 

Ved arbejde på skiftende arbejdssteder er det arbejdsgiveren 
der skal vurdere og sørge for at forholdene på arbejdsstedet 
lever op til de gældende regler.

Det er hovedsageligt reglerne om velfærdsforanstaltninger, som 
får betydning ved arbejde på skiftende arbejdssteder. I forhold 
til forsvarlig udførelse af arbejdet og rammerne herfor gælder 
reglerne i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Velfærdsforanstaltninger
Ved arbejde på skiftende arbejdssteder skal arbejdsgiveren 
sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til følgende 
faciliteter:  
-   toilet – skal anvises inden for passende transporttid (ca. 10. 

minutter) 
-   passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet
-   håndvask, så vidt muligt forsynet med rindende vand. Hvis det 

af sundhedshensyn er nødvendigt at kunne rengøre sig i varmt 
vand, skal håndvasken forsynes med adgang til passende mæng-
der heraf.

-  forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele.

Arbejdets art kan tillige medføre, at den ansatte skal have adgang 
til:
-    omklædningsfaciliteter, hvis der som følge af arbejdets art foreta-

ges omklædning
-   tørring af arbejdstøjet, hvis arbejdet medfører, at tøjet bliver vådt

ting. Dette kan ske i f.eks. aflåselig skuffe i eget arbejdsbord 
eller andet aflåselig rum af passende størrelse.

Hvis omklædning finder sted, skal der indrettes omklædnings-
rum. Såfremt arbejdet medfører, at de ansatte kan blive våde 
eller tilsmudsede, vil der altid blive stillet krav om omklæd-
ningsrum. Omklædningsrum kan også være nødvendige, hvis 
det er nødvendigt at bruge personlige værnemidler, der kræver 
omklædning.

Omklædningsrummet skal til hver ansat indeholde et aflåseligt 
garderobeskab med hylder og  ventilationsåbninger.

Hvis arbejdet er tilsmudsende eller vådt skal gang- og ar-
bejdstøj opbevares forsvarligt adskilt, hvilket f.eks. kan ske i 2 
adskilte garderobeskabe. Der skal tillige være mulighed for at 
tørre tøj, som eventuelt bliver vådt under arbejdet.

Omklædning skal kunne ske ugenert. Dette kan ske ved at der 
indrettes omklædningsrum for hvert køn for sig. Det kan dog 
tillades, at mænd og kvinder benytter de samme omklædnings-
rum, hvis det sker på forskellige tidspunkter, og faciliteterne er 
aflåselige.

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER
Reglerne om skiftende arbejdssteder træder i kraft ved arbejde, 
som en arbejdsgiver lader ansatte udføre på en fremmed virk-
somhed eller på et andet sted uden for sit eget bedriftsområde.



16 17



16 17

kravene til velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder. Er 
samlingsstedet af midlertidig karakter, skal faciliteterne opfylde 
kravene til skurvogne jf. b. En forudsætning for,  at samlings-
stedets toiletfaciliteter anses for at give fyldestgørende adgang 
til toilet,  er dog, at den ansatte med passende mellemrum 
vender tilbage til samlingsstedet, eller den ansatte på anden 
måde har rimelig lette muligheder for at benytte faciliteterne 
på samlingssteder. Er dette ikke tilfældet, skal der anvises den 
ansatte andet toilet af forsvarlig standard i passende nærhed af 
arbejdspladsen.

Undtagelsesbestemmelse: Hvis disse måder ikke er anvendelige, 
f.eks. ved arbejde der medfører transport over store afstande eller 
hvor det ikke er hensigtsmæssigt at benytte et samlingssted, skal 
arbejdsgiveren sikre, at den ansatte har adgang til faciliteterne på 
anden rimelig og forsvarlig måde.  Faciliteterne kan i disse tilfælde 
stilles til rådighed ved passende ophold på egnede steder, eller ved 
brug af transportmidlet til spiseplads, såfremt dette er egnet hertil. 
Det vil bl.a. sige, at kabinen skal kunne opvarmes uafhængigt af 
motoren og den skal være indrettet med særlige spisefaciliteter 
(termobeholder til opbevaring af mad og drikke og en bordplade).

For ansatte, der kører over lange afstande, eller hvor afstanden til 
toilet overstiger ca. 10 minutters transporttid, kan de ansatte hen-
vises til at bruge offentligt toilet (adgang direkte fra offentlig vej) 
eller publikumstoilet. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren rent 
faktisk har sikret sig, at der er adgang i arbejdstiden og rent faktisk 
har kontrolleret, at toilettet har en forsvarlig hygiejnisk standard – 
herunder i forhold til rengøring.

Ansatte, der arbejder med materialer, der kan være smittefarlige, 
herunder smittefarligt biologisk materiale, eller med stoffer og 
materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt 

-   badefaciliteter, hvis arbejdet er meget støvende, beskidt eller 
vådt eller hvis den ansatte udsættes for høje temperaturer 
eller stor fysisk anstrengelse. Der skal også være badefacili-
teter, hvis der er fare for at komme i berøring med stoffer og 
materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt 
at få fjernet fra huden eller hindre spredning af. Det kunne f.eks 
være arbejde med bekæmpelsesmidler.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der er de egnede/korrekte vel-
færdsfaciliteter til rådighed ved den enkelte opgave.

Disse velfærdsforanstaltninger skal ikke nødvendigvis være til 
rådighed ude i marken eller skoven, men kan etableres på en af 
følgende måder eller en kombination heraf:

A.   Faciliteterne etableres i egnede lokaler i umiddelbar nærhed af 
det sted, hvor der arbejdes. Denne model vil normalt ikke være 
særlig velegnet indenfor det grønne område, idet arbejdet ofte 
vil foregå steder, hvor der ikke findes bygninger i umiddelbar 
nærhed.

B.   Faciliteterne etableres på arbejdsstedet i skurvogne eller 
andre flytbare enheder, der er egnede og forsvarligt indrettet. 
Skurvogne eller lignende, som stilles til rådighed for flere end 4 
personer, skal opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
om indretning af skurvogne og lignende. Toiletter i skurvogne 
skal, hvis det er rimeligt og muligt, tilsluttes kloak. Afløbsfri 
toiletter skal have samme hygiejniske standard som toiletter 
med vandudskylning.

C.   Faciliteterne findes til rådighed på et samlingssted, udgangssted 
eller lignende. Er samlingsstedet et fast sted i arbejdsgiverens 
virksomhed, f.eks. forretningssted skal faciliteterne opfylde 
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findes der således regler om toiletter, spisefaciliteter, omklæd-
ningsrum, vaske og badefacilititeter samt andre faciliteter.

Skurvognsfaciliteter på byggepladser: Udføres der bygge- og 
anlægsarbejde i forbindelse med opførelse og ændring af byg-
ninger og konstruktioner er der undtagelser fra de almindelige 
regler om skurvogne og velfærdsfaciliteter ved
•  korte arbejdsopgaver, som højst varer 3 dage, og som 
•  ikke i omfang overstiger 6 mandedage.

Er der således 3 ansatte fra virksomheden på en byggeplads 
i 2 dage, så skal der ikke være en skurvogn, men kommer der 
blot én mere, så skal der være velfærdsfaciliteter, f.eks. i en 
skurvogn. Grænsen på 3 hele arbejdsdage betyder f.eks. også, 
at hvis man er alene på en opgave i 4 dage, så skal der være 
velfærdsforanstaltninger. Herudover kan man afvige fra de 
almindelige regler om skurvogne og velfærdsfaciliteter, når 
de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et 
andet sted end byggepladsen. 

Hvis man ikke er omfattet af byggepladsbekendtgørelsen, så er 
man omfattet af reglerne om skiftende arbejdssteder.

I forbindelse med arbejde, hvorved der hos den enkelte 
arbejdsgiver er højst 4 beskæftiget og de ansattes beskæftigelse 
på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, kan faciliteterne etab-
leres i andre flytbare enheder, f.eks. i mobil letvogn, så fremt de 
er egnede og forsvarligt indrettet. Den mobile letvogn skal have 
samme brugsværdi som en skurvogn.

at undgå spredning af, kan ikke henvises til at bruge offentlige 
toiletter eller publikumstoiletter på grund af risikoen for, at andre 
ansatte, f.eks. rengøringspersonale, kan blive udsat for den sund-
hedsskadelige forurening.

Den ansatte må ikke henvises til at benytte faciliteter i egen 
bolig, hvis arbejdet er stærkt tilsmudsende eller medfører risiko 
for forurening med farlige stoffer.

For ansatte i skoven, med bolig i eller tæt ved skoven, accepte-
res det, at der henvises til badefaciliteter i egen bolig – også når 
der arbejdes med bekæmpelsesmidler – under forudsætning 
af, at de under dette arbejde anvender personlige værnemidler 
og at værnemidlerne efter brug tages af, rengøres og opbevares 
på et hensigtsmæssigt sted uden for boligen  jf. At-meddelelse 
nr. 1.03.1 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejds-
steder.

SKURVOGNE
Krav til skurvognsfaciliteter:
Hvor der etableres velfærdsforanstaltninger i skurvogne, f.eks. 
i skoven eller i marken, er der forskellige krav til skurvognens 
størrelse og indretning afhængig af, hvor mange personer den 
stilles til rådighed for samtidig.

Hvis en skurvogn eller lignende stilles til rådighed for flere end 
4 personer, skal den opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendt-
gørelse om indretning af skurvogne og lignende, og toiletter 
skal om muligt og rimeligt tilsluttes kloak. I bekendtgørelsen 
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Love og bekendtgørelser m.v.

•  Bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001  med senere ændringer om faste arbejdssteders indretning. 

•  Bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning.

•  Bekendtgøresen nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

•  Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder med senere ændringer.

•  Bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende..

•  Rapport nr. 13, EL i landbruget, Ra 13 g Gårdens belysning (1979).

•  At-vejledning A.1.6 – Faldrisiko  på gulv – Vejledning om forebyggelse af fald på gulv. Februar 2002

•  At-vejledning A.1.9 – Faste arbejdssteders indretning. Marts 2003

•  At-vejledning A.1.11 – Arbejdsrum på faste arbejdssteder. Juni 2007

•  At-vejledning A.1.12 -  Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder. Marts 2005

•  At-vejledning A.1.13 – Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder. August 2005

•  At-vejledning A.0.2 – Indretning af arbejdssteder. April 2003

•  At-meddelelse nr. 1.03.1 – Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder. September 1998

•  DS 700, 6. udgave, 17-06-2005, Kunstig belysning i arbejdslokaler
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