
UNGES ARBEJDE MED MASKINER OG TEKNISKE 
HJÆLPEMIDLER

Unge som er 13-15 år, og som ikke har afsluttet 9. klasse, må slet ikke arbejde ved nogle af 
de maskiner, der er i butikken, medmindre det er ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner. 

Der er også nogle maskiner og tekniske hjælpemidler, som de unge, der har afsluttet 9. 
klasse, ikke må betjene. 

De unge har ofte ikke den erfaring og indsigt i betjening af fx pappresseren, flaskeautomaten, 
palleløfteren, og skal derfor have instruktion i brug af de tekniske hjælpemidler og maskiner, 
som de må og skal anvende i deres arbejde. 

Følgende forhold er vigtige at kende til ift. de unges arbejde i butikken:
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Pap- og plastpresse

Unge under 18 år må ikke betjene pressere, hvor de bevægelige dele er tilgængelige 
under drift. De bevægelige dele skal være fuldstændigt afskærmede.Unge, der er fyldt 
15 år, og er gået ud af 9. klasse, må gerne fylde affald i presseren og foretage presn-
ing. Men de unge må ikke klargøre (fx sætte bånd/bundtningstråd i), tømme, rengøre, 
vedligeholde presseren eller tænde for strømmen.

Åben affaldskompri-
mator

Unge under 18 år, må som udgangspunkt ikke fylde affald, starte eller betjene en 
åben komprimator.

Dog undtagelsesvist må de unge gerne fylde affald i en åben komprimator, hvis den er 
sikret mod at kunne startes, fx ved at den har en nøgleafbryder, hvor nøglen ikke er 
tilgængelig for unge under 18 år.

Unge under 18 år må ikke klargøre, tømme, rengøre, vedligeholde komprimatoren el-
ler tænde for strømmen. 

Palleløfter

Unge under 18 år, må gerne bruge almindelige palleløftere.

Unge, der er fyldt 15 år, og gået ud af 9. klasse, må bruge en selvkørende el-pal-
leløfter, altså en palleløfter, der kører ved hjælp af en motor.

Gaffeltruck og gaf-
felstabler

Unge, der er fyldt 16 år, og gået ud af 9. klasse, må gerne bruge gaffelstablere, der 
ikke er selvkørende, altså kører ved hjælp af en motor.

Man skal være 18 år, før man må køre med gaffeltruck eller bruge en gaffelstabler 
med motor.

Rengørings- og feje-
maskiner

Unge under 18 år, må ikke bruge rengørings- og fejemaskiner.

Unge, der er 15 år, og gået ud af 9. klasse, må gerne bruge rengørings- og fejemaski-
ner der kører uden motor – fx en manuel fejemaskine.

Flaskeautomat Unge, der er 15 år, og gået ud af 9. klasse, må gerne arbejde ved flaskeautomaten/-
båndet.

Friturekoger

Unge, der er 15 år, og gået ud af 9. klasse, må gerne bruge friturekogeren – men de 
må aldrig tømme den eller filtrere den varme olie. 

Arbejdsgiver skal sikre, at: 

• friturekogeren er fastgjort eller på anden måde sikret mod at vælte

• gulvet ikke er glat, og der er gode pladsforhold

• der er brandslukningsudstyr ved friturekogeren.

Brødskærer, pålægs-
maskine, elektrisk 
kniv, røremaskine 
og lign.

Hvis det er muligt at få fingrene i nærheden af de skarpe dele på maskinen (det vil 
sige, hvis de skarpe dele ikke er afskærmede), må de unge først arbejde med den, 
når de er fyldt 18 år. 

De må heller ikke rengøre maskiner med skarpe eller skærende klinger, før de er 18 år. 
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Regler og krav

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde 

Unge under 18 år må ikke arbejde med følgende maskiner og tekniske hjælpemidler 
eller arbejde af tilsvarende farlighed:

• maskiner med hurtiggående, skærende værktøj*

• maskiner med stempellignende bevægelser*

•  maskiner med åbne valser og snegle*maskiner som fx blande-, male-, knuse- og hakke-
maskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger*

*Medmindre at disse maskiner er afskærmet og man ikke kan komme i berøring med de be-
vægelige dele, når maskinen er i drift

NB! Listen er uddrag af Bilag 1A fra bekendtgørelse om unges arbejde og er ikke ud-
tømmende

•  Bilag 1A – liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 
år ikke må arbejde med

•  Bilag 1B - liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, må be-
skæftiges med

UNGES ARBEJDE MED MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

Side 3/3

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx

