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Det ”årlige” eftersyn

Reglerne
Arbejdstilsynets ”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. ......

Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet
i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om
arbejdsmiljø.
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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:

Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt, og om
nødvendigt afprøves af en sagkyndig.

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.
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Dokumentationskrav
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 det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på
skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for
gennemførelsen af det seneste eftersyn.
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Hvad står der i Bkg 1109 §14?

Tekniske hjælpemidler der ved brug
kan blive farlige: Det kunne være
maskiner: Afklares i jeres APV.

Regelmæssigt: Normalt tolket som
mindst årligt

Sagkyndig: Ja, det skal være en
sagkyndig.

Krav om dokumentation: Ja
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”Årligt”

Maskiner og udstyr skal efterses efter:
- Fabrikantens anbefaling
- Efter krav i bekendtgørelse (Årligt for

løftegrej, kraner, centrifuger mv, men
IKKE for stiger og alt muligt andet)

- Efter virksomhedens egen skriftlige
plan

Se I-BAR CE-mærkede maskiner
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Omvendt bevisbyrde
Pallereoler er meget, meget farlige. Derfor

altid et årligt eftersyn (Fordi det står i
branchens egen vejledning)

Maskiner kan også være meget, meget
farlige.

Har du en maskine, der IKKE ved brug kan
blive farlig, kan du undlade det
regelmæssige eftersyn 7

Hvad er et eftersyn?

Det er at konstatere om et ”udstyr” er
sikkert at bruge.

Det kan tage 10 sekunder eller det kan
tage en hel dag eller mere

Det afhænger af ”udstyrets”
kompleksitet og af om der er særlige
regler for ”udstyret” 8

Regelmæssige eftersyn af
maskiner

Efterses efter fabrikantens anbefalinger:
- Fabrikantens plan for eftersyn

Kan du ikke finde den?
- Så må du lave din egen plan
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Plan for regelmæssigt
eftersyn

Robot nr:
_______

Kontrol af pakkemaskiner
Regelmæssigt eftersyn

Dato for
gennemgang.

Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift
Ja Nej

Mekanisk
ansvarlig
Elektrisk
ansvarlig

Arbejdsmiljø-
repræsentant:
Har deltaget:
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Farekilde Forholdet
fundet i
orden
+ / -

Punktet skal
udbedres før
fortsat drift:
hvad skal gøres?

Punktet skal
udbedres
inden 3
måneder: hvad
skal gøres?

Mekaniske skader med
indflydelse på sikkerheden
Skader på hegn, ud over let slid
Synlige skader på selve robotten
Skader på værktøjet
Skader på elkabler
Visuel kontrol af
udligningsforbindelser (jordingen)
Skader på el-tavler og samlebokse
Skader på ventilation/udsugning
Skader på sikkerhedskomponenter
eller deres fastgørelse, fx
nødstopknapper, lågekontakter,
lysgitre,
Stadig fuldt opsyn med det farlige
område fra start-positionen?
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Funktionsafprøvning af
sikkerhedsstyresystem

Normalt stop og start
Nødstop
Lysgitre
Lågekontakter
Nødåbning af døre
Holdetid for vacuum-løfteåg
Stoptid er acceptabel
Stop-/nedluknigsrækkefølge
følges

Kontrol af eltavler, paneler,
samlebokse mv

Kontrol af synlige fejl i tavler:
Tegn på faveskift på
komponenter, løse komponenter,

Evt måling af
udligningsforbindelser
Evt termofotografering
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Termofotografering?

Det er sjældent et sikkerhedsproblem,
men mere en beskyttelse mod
driftstab: En brændt tavle er dyr at
erstatte, og endnu dyrere at vente på

Har jeres el-folk god disciplin, eller kan
I undvære tavlen en måneds tid, kan
det være overflødigt
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Omvendt bevisbyrde

Udligningsforbindelser (jording) skal
sikre mod at personer bliver
strømførende

Står din maskine godt beskyttet, og
laves der aldrig ændringer, kan den
årlige/regelmæssige måling være
overflødig.
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Sig til hvis I vil lære at lave
eftersyn

Vi sælger masser af kurser i eftersyn af
stiger, håndværktøj, porte og løftegrej

(1.800 kursister)

Man ville opnå endnu mere sikkerhed hvis
folk lærte at efterse maskiner, og
eftersyn blev indarbejdet
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