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Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 med senere ændringer - 

ikke autoriseret sammenskrivning 

Kapitel 1 - Anvendelsesområde 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, 

anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og 

materialer.  

 

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø, og 

arbejde der ikke udføres for en arbejdsgiver. 

Definitioner og ordforklaringer 

§ 2. Ved grænseværdi for luftforurening i denne bekendtgørelse forstås værdien for stoffets 

gennemsnitskoncentration i den luft, der kan indåndes på arbejdspladsen, i løbet af en otte timers 

arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier.  

 

Stk. 2. Ved korttidsværdi forstås, at selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke 

overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig 

overskride 2 gange grænseværdien.  

 

Stk. 3. Ved loftsværdi forstås, at overskridelse af grænseværdien ikke på noget tidspunkt kan tillades 

for pågældende stof.  

 

Stk. 4. Ved STEL-værdi forstås, at en grænseværdi ikke bør overskrides i en periode på 15 minutter.  

 

§ 3. Ved biologisk eksponeringsværdi forstås den værdi, der fremkommer ved måling af et stof i blod 

eller urin.  

 

§ 4. Andre ordforklaringer fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

Kapitel 2 - Særlige bestemmelser 

Mundtlige anvisninger, som anført i bilag 6. 

1. Tegngivning, som anført i bilag 7. 

2. Afmærkning af visse beholdere og rørsystemer, som anført i bilag 8. 

3. Afmærkning af ildslukningsmateriel, som anført i bilag 9. 

4. Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder fare, samt færdselsveje, som anført i 

http://www.gasdetect.dk/
mailto:info@gasdetect.dk

