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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af  bekendtgørel-
sen om faste arbejdssteders indretning (recirkulati on) 
 
Arbejdstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af faste ar-
bejdssteders indretning til høring i Arbejdsmiljørådet.  
 
Ændringen er markeret med rød tekst i vedlagte bekendtgørelsesudkast. 
 
Med ændringen bliver det tilladt at recirkulere udsuget luft, der udelukkende 
stammer fra tørslibning af karbonstål og ren aluminium, der ikke indeholder foru-
reninger, som i sig selv er kræftfremkaldende eller som kan danne kræftfremkal-
dende stoffer og materialer under arbejdsprocessen. 
 
Forslaget har baggrund i regeringens vækstudspil fra I maj 2015 med cirka 50 
vækstinitiativer, der har til formål at bidrage til øget vækst i Danmark.  
 
Ét af initiativerne omhandlede en opdatering af arbejdsmiljølovningen, så virk-
somhederne fremadrettet får større mulighed for at udnytte moderne filterteknolo-
gier i forbindelse med recirkulation af procesluft. 
 
I foråret 2015 blev mulighederne for at ændre reglerne for genanvendelse af pro-
cesluft drøftet med Dansk Metal og DI. I dette arbejde blev der identificeret fire 
industriområder, hvor regelændringer med fordel kunne gennemføres.  
 
I vinteren 2015 fik Arbejdstilsynet udført tre projekter om recirkulation finansieret 
af Erhvervsstyrelsen. Projekterne havde til formål at belyse, hvorvidt det er muligt 
at recirkulere procesluft fra produktionsvirksomheder uden at forringe arbejdsmil-
jøet for de ansatte. 
 
Analyserne har vist, at der på specifikke områder er fagligt grundlag for at lempe 
det generelle forbud mod recirkulation. Der har i en følgegruppe med parterne væ-
ret enighed om at støtte op om en lempelse. 
 
Arbejdstilsynet har vurderet det hensigtsmæssigt, at en lempelse af forbuddet fore-
går trinvis i takt med, at der genereres mere viden på området. Lempelsen udgør 
derfor første fase i et forløb, hvor der på sigt skal ske en undersøgelse af mulighe-
derne for at fastsætte generelle kriterier for recirkulation af procesluft. 
 
Det kan oplyses, at Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsente-
ret, samtidig er hørt om regelændringerne. 
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Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet kan sendes til Mads Røddik 
Christensen (mrc@at.dk) senest 7. oktober 2016. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Nis Jan Frangø 
. 


