
Tekniske hjælpemidler         
Ifølge leverandørens anvisninger 

§ 14 Eftersyn og vedligeholdelse

Uddrag af bekendtgørelse nr. 1109 af 15 dec. 1992 om anven-
delse af tekniske hjælpemidler.

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. Herunder skal der foretages passende eft-
ersyn 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 situ-
ationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at 
de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anven-
delse, 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.

2. Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eft-
ersyn 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 om-
handlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende peri-
ode 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 an-
vendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge doku-
mentation for gennemførelsen af det seneste eftersyn.

Stk. 4. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk 
hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. 
og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.
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For anvendelsen af de i bilag 1 nævnte tekniske hjælpemidler 
gælder foruden §§ 4-16 detailreglerne fastsat i bilaget.

Bilag 1 - Detailregler, jf. § 17, stk. 1

3.2. Løfteredskaber
Disse detailregler gælder for mekanisk drevne løfteredska-
ber, der kan løfte en byrde, som er understøttet af en del af 
løfteredskabet. Undtaget fra bestemmelserne er dog eleva-
torer m.v. og løfteredskaber til brug for bevægelseshæm-
mede personer.

3.2.1. Opstilling og nedtagning af løfteredskaber må kun 
foretages af kvaliÿ cerede opstillere eller under ledelse af en 
kvaliÿ ceret person. Opstilling og nedtagning skal ske fors-
varligt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

3.2.2. Løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal un-
derkastes en statisk
belastningsprøve inden ibrugtagning efter
1. væsentlig ombygning eller reparation,
2. udskiftning af bæremidler,
3. hvert hovedeftersyn, og
4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af ° y-
tbare løfteredskaber.

3.2.14. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller 
anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

5. Transportredskaber
5.0. Disse detailregler gælder for mekanisk drevne transpor-
tredskaber. Transporten kan foregå vandret, lodret eller skråt. 
Undtaget fra reglerne er dog elevatorer mv., transportred-
skaber til brug for bevægelseshæmmede personer og jern-
baners skinnekørende materiel, der omfattes af jernbanelov-
givningen, bortset fra arbejdskøretøjer på jernbanespor.

5.1. Opstilling og nedtagning af transportredskaber må kun 
foretages af kvaliÿ cerede opstillere eller under ledelse af en 
kvaliÿ ceret person. Opstilling og nedtagning skal ske fors-
varligt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

5.2. Transportredskaber må ikke benyttes til persontransport, 
medmindre de er indrettet dertil.

5.5.1. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller an-
den sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

5.5.2. Brugte transportredskaber skal underkastes hovedeft-
ersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Transportredska-
ber, der har været lagt op, skal underkastes hovedeftersyn, 
inden redskabet tages i brug.
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§ 17 Særlige bestemmelser

Det er dig som ejer, der 
skal sørge for, at alle 

eftersyn bliver udført. 
Kontakt din værkfører 

for mere info.




