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Høringsbrev om udkast til ændring af bekendtgørelse om ind-

retning af skurvogne og lignende 

 

 

Arbejdstilsynet har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse om indretning af 

skurvogne og lignende. Bekendtgørelsen indeholder ændringer til bekendtgørelse 

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

 

Ændringerne af reglerne omhandler: 

 

Brusebad 

 At brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør, siddeplads og mulig-

hed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigts-

mæssig måde. 

 At (for)rummet skal holdes tørt under brug af badet.  

 At gulvarealet i brusebadet og forrummet skal være mindst 1,8 m2. 

 

Toiletrum 

 At gulvarealet i toiletrum reduceres fra mindst 1 m2 til mindst 0,95 m2. 

 At toiletrum skal være aflåselige, og at det i toiletrum skal være muligt at 

komme af med sanitært affald.  

 At hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, skal der ikke være krav 

om, at toilettet skal kunne tilsluttes kloak, men i stedet være monteret med 

en kværn med tilstrækkelig kapacitet, der eventuelt er tilsluttet en opsam-

lingstank. 

 

Spiserum 

 At gulvarealet i spiserum reduceres fra mindst 1 m2 pr. person til mindst 

0,9 m2 pr. person.  

 At det gøres obligatorisk med køleskab i spiserum mod i dag, hvor der kun 

skal være køleskab, hvis det er muligt.  

 At aftræksventiler i spiserum også kan være mekaniske ventilatorer eller 

lign. mod i dag, hvor der ikke er krav om mekanisk ventilatorer.  

 At det vindue, der er krav om skal kunne åbnes, også skal kunne fungere 

som redningsåbning. 

 

Omklædningsrum 

 At arbejdstøj skal kunne tørres i et tørreskab.  
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Håndvask 

 At der ved håndvaske skal være mulighed for at have de fornødne rense-

midler. 

 

Isolering 

 At metodekravene fjernes om, at ydervægge skal have en isoleringsevne 

svarende til 75 mm mineraluld, samt at gulve og lofter skal have en isole-

ringsevne svarende til 100 mm mineraluld, og at funktionskravet fastholdes 

om, at gulve, lofter og ydervægge fortsat skal være isolerede til en lambda-

værdi på 0,039 W/moC.  

 

Vinduer 

 At vinduer skal være termoruder eller tilsvarende, og krav fjernes om, at 

vinduer kan være to lag glas.  

 

Belysning 

 At den krævede belysningsstyrke på mindst 200 lux skal være i alle enhe-

dens rum. 

 

Øvrige ændringer 

 At miljøvogne skal være undtaget fra de nye minimerede gulv-arealkrav 

mv.  

 

 

Det kan oplyses, at Arbejdsmiljørådet – hvor arbejdsmarkedets parter er repræsen-

teret – er inddraget i udkastet til ændring af bekendtgørelsen.  

 

Arbejdstilsynet skal anmode om bemærkninger senest den 3. februar 2020, kl. 12. 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Ingo Jensen, e-mail: inj@at.dk, tlf.nr. 

7220 8622, til Kell Guldager Petersen, e-mail: kgp@at.dk, tlf.nr. 7220 8796 samt 

til at@at.dk. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Ingo Jensen 

Specialkonsulent 

OEB 

 

T +45 72208622 

E inj@at.dk 

 

mailto:inj@at.dk
mailto:kgp@at.dk
mailto:at@at.dk

