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Hvat er ein ARB-Vegleiðing? 
 

ARB-vegleiðingar vegleiða um hvussu reglurnar í arbeiðsumhvørvislógini 
skulu skiljast/tulkast. ARB-vegleiðingar verða brúktar til at: 
 
• greina út orð og setningar í reglunum (lóg og kunngerðir), 
• greiða frá hvussu krøvini í reglunum kunna lúkast í royndum, 
• greiða frá vitan um tulkingar av reglunum í samband við dómar, 
• greiða frá hvussu arbeiðsumhvørvislógin er samansett og hvørji øki hon 

umfatar. 
 
 
Er ein ARB-vegleiðing bindandi? 
 

ARB-vegleiðingar eru ikki bindandi fyri virkir, trygdarskipan e.o., men 
vegleiðingarnar eru skrivaðar út frá reglum (lóg og kunngerðum), sum eru 
bindandi. 

Týdningurin av vegleiðing í lutfalli til kunnleika hjá móttakara 
 

Fylgjan av at hava móttikið kunning við hesi vegleiðing er eyðkend við, at 
arbeiðsgevarin eftir kunningina, ikki kann siga seg ókunnugan um innihaldi í 
lógini og um, hvørji krøv sum skulu vera uppfylt, og hvussu hetta skal gerast. 
Tað merkir serliga fyri eina løgtingslóg sum arbeiðsumhvørvislógina, sum 
inniheldur  breitt orðaðar trygdarnormar, at tað undir givnum umstøðum, kann 
føra til, at tað verður tilmælt at reisa rættarliga ákæru, orsakað av vitanini frá tí 
givnu vegleiðingini.  Tá móttakarin við vegleiðingini fær kunnleika til 
fyriskipanar møguleikar, er tað ikki manglandi kunnleiki, men heldur óvilji, 
sum er orsøk til, at lógarinnar krøv ikki verða uppfylt. 
 
Arbeiðseftirlitið setir ikki onnur krøv, um t.d. eitt virki hevur gjørt sum tilskila 
í eini vegleiðing. 
 
Virkini kunna loysa uppgávurnar á annan hátt, men Arbeiðseftirlitið vil tá meta 
um, um hesin háttur er líka so tryggur og í trá við reglurnar. 
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Occupational Safety and Health Administration

Stødd av uppihaldsrúmum/stovum á dagstovnum. 
 
Lógargrundarlag: 
Løgtingslóg nr. 70 um arbeiðsumhvørvi frá 11. mai 2000. 
Kunngerð nr. 8 um innrætting av føstum arbeiðsrúmum frá 13. februar 2002. 
 
- Uppihaldsrúm/stovur skulu ventilerast við ventilatiónsskipan, sum fevnir um útsúgving  

umframt innblásing av frískari útiluft  uttan nervandi gjóstur.  
 
- Loftshæddin skal í minsta lagi vera 2,5m. 
 
- Luftrúmið skal í minsta lagi vera 8m3 pr. vaksi fólk og 6m3 pr. barn. 
 
- Frí gólvvídd pr. vøggustovubarn (0 – 3 ár) skal í minsta lagi vera 3m2. 
 
- Frí gólvvídd pr. barnagarðsbarn (3 – 6 ár) skal í minsta lagi vera 2m2. 
 
Frí gólvvídd verður roknað sum bruttovídd minus fast og leyst innbúgv. Viðv. leysum 
innbúgvi kann Arbeiðseftirlitið góðtaka, at 15% verða drigin frá, um neyv uppgerð ikki er tøk. 
 
Sostatt skulu atlit takast til bæði gólvvídd og luftrúm, tá samlaða talið av vaksnum og børnum 
skal ásetast. Niðanfyri eru givin tvey dømi: 
 
Dømi 1 
Eitt bólkarúm í einari vøggustovu hevur eina brutto gólvvídd uppá 40m2. Fast og leyst 
innbúgv er uppgjørt til 6m², og hæddin í rúminum er 2,5m. 
 
Fría gólvvíddin er 40m² – 6m2 = 34m². 
Hægsta barnatal roknað út frá gólvvíddini er 34m² / 3m² = 11 vøggustovubørn. 
 
Luftrúmið er tilsamans 40m² x 2,5m = 100m³ 
11 børn skulu hava tilsamans 11 x 6m³ = 66m³, so 34m³ eru eftir til starvsfólk og møguligar 
stuðlar svarandi til 34m³/ 8m³ = 4 vaksin. 
 
Dømi 2 
Eitt bólkarúm í einum barnagarði hevur eina brutto gólvvídd uppá 40m². Fast og leyst 
innbúgv er uppgjørt til 6m², og hæddin í rúminum er 2,5m. 
 
Fría gólvvíddin er 40m² – 6m² = 34m². 
Hægsta barnatal roknað út frá gólvvíddini er 34m² / 2m² = 17 barnagarðsbørn. 
 
Luftrúmið er tilsamans 40m² x 2,5m = 100m³ 
17 børn skulu hava tilsamans 17 x 6m³ = 102m³, og nú sæst, at luftrúmið er ov líti, og onki er 
eftir til starvsfólk. Skulu t.d. 2 starvsfólk vera í rúminum ísenn, so skulu tey hava tilsamans 2 
x 8m³ = 16m³. 
Sostatt verða 84m³ eftir til børnini svarandi til 84m³ / 6m³ = 14 barnagarðsbørn. 
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Occupational Safety and Health Administration

 
Gildi fyri vegleiðingina. 
Hendan vegleiðing kemur í gildi 2/11-04. 
 
 
 
ARBEIÐSEFTIRLITIÐ, 19/10-04. 

 
____________________________ 
Karl Joensen, stjóri (sign.) 
 
 
 
 
 
 


