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Bekendtgørelse 1109 om anvendelse af
tekniske hjælpemidler
Eftersyn og vedligeholdelse
§ 14. Det skal ved passende eftersyn og
vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig
sikres, at et teknisk hjælpemiddel til
stadighed holdes i forsvarlig stand og i
overensstemmelse med de i § 6
omhandlede krav.

Maskinsikkerhed ApS´ fortolkning
Passende betyder at der skal laves et
eftersyn, som sikrer at hjælpemidlet holdes
i en stand, så det er sikkert at bruge.
Sagkyndig betyder, at den der udfører
eftersynet kan finde de fejl, der ofte vil være
på det pågældende hjælpemiddel og
kender Arbejdstilsynets regler for
hjælpemidlet.
Bkg 1109 § 6. Et teknisk hjælpemiddel må
kun anvendes, hvis det opfylder de krav,
der gælder for dets konstruktion, udstyr,
sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets
bekendtgørelse om indretning af tekniske
hjælpemidler og andre særlige regler, der
måtte være fastsat herom.

Herunder skal der foretages passende
eftersyn før ibrugtagningen første gang og
før ibrugtagningen efter hver genmontering
og genopstilling.

Leverandørens anvisninger skal følges,
medmindre andet er foreskrevet i særlige
regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. §
77 i lov om arbejdsmiljø.
Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som
udsættes for påvirkninger, der kan medføre
beskadigelse, som kan forårsage farlige
situationer, skal efterses som anført i det
følgende for at sikre, at de krav, der gælder
for hjælpemidlets indretning og anvendelse,
kan overholdes, og at beskadigelserne
konstateres og kan afhjælpes i tide:
1) Det tekniske hjælpemiddel skal efterses
regelmæssigt og om nødvendigt afprøves
af en sagkyndig.

Der er ingen undskyldninger for at stille
farlige hjælpemidler til rådighed: Selv om
maskinen er CE-mærket, skal
arbejdsgiveren lave en kontrol før det tages
i brug.
Når udstyr (liften, kranen, maskinen) er
flyttet, skal der vurderes på ny.
Følg brugsanvisningens afsnit om eftersyn,
hvis du altså kan finde det. Ellers må den
sagkyndige selv lave en plan.
Kravet gælder andet end pallereoler,
elektrisk håndværktøj, stiger mv.
Det er jo i princippet næsten alle
hjælpemidler der kan blive farlige: En
elefantfod, forlængerledning, loddekolbe og
selvfølgelig de fleste maskiner: Er der
nødstop på, er det jo vurderet at der er en
fare.
Arbejdstilsynet har oplyst, at regelmæssigt
menes med faste intervaller, og
fabrikantens anbefaling i brugsanvisningen
skal følges. Hvis man har erfaring for at det
ikke er tilstrækkeligt, må man have kortere
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intervaller end fabrikantens anbefaling.
Planen for hvornår hvad skal efterses, skal
foreligge på skrift.

2) Det tekniske hjælpemiddel skal
gennemgå et særligt eftersyn ved en
sagkyndig, hver gang det har været udsat
for specielle forhold, som kan have medført
at anvendelse af hjælpemidlet ikke er
sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt, fx ændringer, uheld,
naturomstændigheder eller længere tids
stilstand.
Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af
tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2
skal registreres, opbevares i en passende
periode og være tilgængelige for
Arbejdstilsynet.

Særlige regler om registrering m.v. kan
være fastsat i særbekendtgørelser og i
bilag 1.

Hvis en afprøvning er nødvendig, skal det
foretages af en sagkyndig.
Maskinsikkerhed Aps undrer sig over, at
Arbejdstilsynet accepterer et eftersyn udført
af en ikke-sagkyndig. Det vil de fleste
arbejdsgivere jo ikke.
Der skal ses ordentligt efter, hvis der er
sket noget specielt: Har trucken påkørt
pallereolen, har du tabt maskinen af
lastbilen eller er der kommet vand i eltavlen er der vist brug for et særligt
eftersyn.

Det er hele stk 2, og ikke kun stk 2, afsnit
2).
Kravet om dokumentation for eftersyn
gælder altså: Et teknisk hjælpemiddel, som
udsættes for påvirkninger, der kan medføre
beskadigelse, som kan forårsage farlige
situationer,
Dokumentation kan laves på mange måder,
og i specielle situationer undværes.
Særbekendtgørelser omfatter bla (jfr 1109
Bilag 2) boltepistoler, containere,
dampkedler, elevatorer (men ikke lifte),
gaffeltrucks, hejseredskaber, køleanlæg,
naturgasanlæg, traktorer, trykbeholdere.
Bilag 1 omfatter særkrav til eftersyn af
centrifuger, exenterpresser og lign,
løfteredskaber, motorkædesave og
transportredskaber.

Hvis det pågældende tekniske
hjælpemiddel anvendes på skiftende
arbejdssteder, skal der medfølge
dokumentation for gennemførelsen af det
seneste eftersyn.

Der kan være specielle regler i andre
bekendtgørelser.
Med skiftende arbejdssteder menes på
forskellige adresser, og altså ikke det der
bruges på én adresse, fx én fabrik.
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