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Dispensation er ikke en ret
Arbejdstilsynet er til at
tale med, men ingen har
krav på dispensation fra
arbejdsmiljøreglerne,
siger tilsynsførende hos
AT Øst, Jørgen Jørgensen.
ARBEJDSMILJØ
Af Terkel Spangsbo

Jørgen Jørgensen, tilsynsførende hos Arbejdstilsynet Øst, var ikke
velkommen ved sit første besøg hos Kenneths Autolak.

Jørgen Jørgensen og Kenneth Mikkelsen midt i lokalet, som overrasker ved stort set ikke at lugte af
autolakering.

Motor-magasinet bragte i
oktober ﬂere artikler om
auto- og lakeringsværksteder, der ﬁk mindst én rød
smiley på grund af arbejdsrelateret fare for at udvikle
kræft og efterfølgende ikke
rettede sig efter de påbud,
de ﬁk, men i stedet søgte
dispensation.
Ud af de 21 værksteder
med røde smiley havde 18
havde haft den i mere end
et år.
Autolakerernes forening,
FAI, mente, at det var pludseligt skærpede regler fra
AT, som gav sig udslag i
urimelige krav, som ”var
skudt over målet”.
FAIs direktør, Michael
Nørregaard, fremhævede
brugen af styren som mindre problematisk, end AT
vurderede.
- De mængder af styren,
der bruges på et autolakereri er ganske små, og alle
værkstederne har rumventilation og procesventilation.
- AT holder fast i bekendtgørelser, der er forældede i forhold til moderne
teknologi, mente direktøren.
Derfor stod foreningen
bag dispensationsansøg-

ninger fra et antal af sine
medlemmer.

Det første møde
Hos AT holder man fast på
bekendtgørelsen og er tilbageholdende med at give dispensation.
- Jeg husker, at vi kun
har givet dispensation i to
tilfælde og begge efter helt
konkrete vurderinger, siger
tilsynsførende hos AT Øst,
Jørgen Jørgensen.
Et af de værksteder, som
har fået dispensationen, er
Kenneths Autolak i Fuglebjerg. Det vil være synd at sige, at Jørgen Jørgensen blev
modtaget med åbne arme af
Kenneth Hattesen Kristensen. Det var kold og uvenlig
luft, der blev ventileret i det
nye og moderne værksted.
Kenneth Hattesen Kristensen blev mødt med et
”du skal”.
- Og det skaber ikke den
bedste kemi for mit vedkommende, fortæller Kenneth
Hattesen Kristensen, der
gerne indrømmer, at han
meget hurtigt havde kløerne
fremme.
Han kan ellers fremvise
et effektivt og gennemtænkt
værksted med 10 arbejdspladser med hver sin indblæser over pladsen og udsug-

OM STYREN
Styren er en kulbrinte med den kemiske formel
C6H5CH=CH2 og kaldes også vinylbenzen, ethenylbenzene, cinnamene, styrol, phenethylene,
phenylethene, diarex HF 77, styrolene og styropol.
Styren er en farveløs til gullig olie-lignende cyklisk
kulbrinte, som let fordamper og har en sødlig aromatisk lugt, ved høje koncentrationer en ubehagelig lugt. Styren bruges i stor mængde som råstof
ved produktionen af polystyren, plastik og andre
polyestermaterialer, som styrenbutadiengummi og
spartelmasse til træ og metal, samt som opløsningsmiddel for maling og lak. Der produceres 18
mio. t/år. Styren anses for at være kræftfremkaldende, medføre hjerneskader og lungesygdomme,
og optræder på EUs liste over dokumenteret hormonforstyrrende stoffer.

Kenneth Hattesen Mikkelsen har lært at leve godt med Jørgen
Jørgensen og ﬁnder sig i at blive kaldt “min store bjørn”.
Kenneth bestemte selv, hvor værkstedet skulle indrettes og
er glad for at have fundet på “smutvejen”.

ning i gulvet, det såkaldte
stempel/fortrængningsprincip.
Kernepunktet i ATs
manglende godkendelse var,
at personalet skulle bruge
luftforsynet åndedrætsværn
ved spartling med styrenprodukter.
Det er en besværlig og
tidskrævende proces at iføre sig det totaltbeskyttende
udstyr, og det lykkedes Kenneth Hattesen Kristensen
og Jørgen Jørgensen at tale
sig tilrette og under hvilke
forhold mindre foranstaltninger som punktudsugning ved blandebordet og et
ﬁltrerende åndedrætsværn
kunne give tilstrækkelig sikkerhed.

Betingelser
En dispensation er ikke et
frit lejde til at gøre hvad som
helst.
Hver dispensation gives
på baggrund af konkrete vur-

deringer på et
givent værksted, forklarer
Jørgen
Jørgensen.
Hos Kenneths Autolak
foregår blandingen af spartelmassen, ﬁller og hærder,
ved et blandebord (se foto),
hvor en selvkonstrueret anordning sørger for at suge
afdampninger væk. Værkstedet bruger omkring tre kilo
spartelmasse om ugen. Systemet ved blandebordet blev
godkendt.
Dertil kommer en række
betingelser, der skal være opfyldt. Blandt andet må de områder, der skal spartles, ikke
være større end 20 x 30 centimeter pr. bil.
Biler eller bildele skal,
mens der spartles, være placeret på en af de tidligere omtalte arbejdspladser, og medarbejderen skal have ﬁltrerende

Med
pipetten
pustes røg, så effektiviteten af
bortskaffelsen af dampe bliver
meget synlig.

åndedrætsværn på under arbejdet, men altså ikke helmaske med lufttilførsel.
Den styrenholdige spartelmasse hærder i løbet af få
minutter, og derefter er der
ikke længere afdampning af
styrendampe, så andre opgaver på bilen som eksempelvis
afdækning kan ske uden ekstraordinær beskyttelse.

The happy end
Oven i disse foranstaltninger har de fået doku-

menterede målinger på
luftudskiftningen og lufthastighedsmålinger fra
leverandøren af anlægget.
Da Motor-magasinet besøgte Kenneths
Autolak var der en hel
gemytlig tone mellem
Kenneth Kristensen og
Jørgen Jørgensen, og begge parter udtrykte forståelse for hinandens indsats på
miljøområdet.
- Jeg mener, vi er til at
tale med i AT. Der er en
grund til, at vi stiller visse
krav, men kravene kan opfyldes på forskellig måde,
forklarer Jørgen Jørgensen.
- Der er dog ikke noget
retskrav om, at man skal
have dispensation.
Jørgen Jørgensen mener
dog ikke, at AT er færdig
med at holde øje med udviklingen, når der kommer
nye krav.
- Vi skulle jo helst være
et skridt foran med vores
foranstaltninger, men vi
bliver altid indhentet, siger
han.

’’
Ved blandebordet ses konstruktionen med udsugningskanalerne.
Jørgen Jørgensen demonstrerer effektiviteten med sin lille røgpipette.

Ved arbejde med produkter, der
indeholder mere end 0,1 procent
styren, skal man have lovpligtig
instruktion i sikker omgang med
produkterne.
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