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Gode råd 
• Marker synligt på redskabet, hvornår og af hvem, den er blevet efterset 

• Aftal eventuelt at teknisk afdeling går med på sikkerhedsrundgange i forhold til maskinsikkerhed 

• Reparation og alt eftersyn skal foregå, mens redskabet er ude af normal drift, og det må først foretages  

efter, at alle farlige bevægelser er bragt til stilstand, og når det er sikret, at utilsigtet eller uventet  

igangsætning er forhindret, fx ved aflåsning af hovedafbryder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relevante links 
• Bekendtgørelse nr. 428 om anvendelse af tekniske hjælpemidler 

• Arbejdstilsynets anvisning om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber, Nr. 2.3.0.2-

1, 1996 (opdateret 2018)  

 

Fakta om inventar og udstyr 
løfte-, hejse- og transportredskaber 

 

XXXX 
Krav 
Vurder om: 

 

• Der foretages løbende eftersyn og vedlige-

holdelse af redskaberne 

• Der er foretaget hovedeftersyn af leverandø-

ren eller anden sagkyndig, minimum hver 12. 

måned eller hyppigere jævnfør leverandørens 

anvisninger. Eftersyn skal være dokumente-

ret 

• Redskaberne har nødstop 

• Operatøren har den nødvendige uddannelse 

fx kran, truck etc. 

• Under brugen af hejse- og løfteredskaber må 

der ikke færdes eller opholde sig personer 

under hængende eller løftet last 

• Føreren eller brugeren af et redskab skal hver 

dag inden ibrugtagning kontrollere, at red-

skabets sikkerhedsfunktioner er i orden, og 

at der ikke er synlige mangler 

 

 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
• Opstilling, brug, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- 

og transportredskaber skal ske i overensstemmelse med Ar-

bejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om 

anvendelse af tekniske hjælpemidler 

• Transportredskaber, der anvendes, hvor færdselslovgivnin-

gen gælder, skal opfylde færdselslovgivningens forskrifter 

for motorredskaber. 

• Fast opstillede hejseredskaber med maksimal belastning på 

over 300 kg må først tages i brug, når de er anmeldt til Ar-

bejdstilsynet 

  

 

Yderligere tiltag 
• Ulykker i forbindelse med 

manglende vedligeholdelse 

eller eftersyn af redskaber 

er ofte ganske alvorlige 

• Bed de medarbejdere, der 

arbejder med redskaberne, 

om at være opmærksomme 

på, at eftersyn og vedlige-

holdelse bliver overholdt 

 

 

Hejse-, løfte- og transportredskaber er 

f.eks. kraner, eltaljer, spil, gaffeltruck, 

stablertruck, løftevogne, personløftere, 

transportører, ensøjlede lifte, sluseram-

per, conveyoranlæg, ostepressere mv.     

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/anvendelse-tekniske-hjaelpemidler-428/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/opstilling-eftersyn-vedligeholdelse-hejse-loefte-transportredskaber-2-3-0-2/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/opstilling-eftersyn-vedligeholdelse-hejse-loefte-transportredskaber-2-3-0-2/

