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Gode råd 

 Som ledelse bør man have en klar holdning til el-sikkerhed, både i ord og handling. 
 Medarbejderne skal have en korrekt instruktion i forhold til el-sikkerhed. Instruktionen bør tage 

udgangspunkt i den enkeltes kompetencer samt lovgivningen indenfor området. 
 Medarbejderne skal påvirkes til korrekt sikkerhedsadfærd. Det vil blandt andet sige, at medarbej-

derne kun udfører arbejde, de er uddannet til. 
 Alle medarbejdere bør instrueres i at genkende farlige situationer på elektrisk udstyr og få meldt 

fejlen videre, så det kan blive rettet med det samme. 
 Førstehjælp ved el-ulykker stiller blandt andet særlige krav i forhold til at sikre, at andre ikke får 

stød, mens de prøver at hjælpe. Overvej om der er brug for at justere i jeres beredskabsplaner. 
 Brande i elinstallationer stiller blandt andet særlige krav til valg af slukningsmiddel. Overvej om 

der er brug for at justere i jeres beredskabsplaner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Relevante links  
 Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside  
 BFA Industri – Sikkerhed ved service og reparation 

Fakta om el-sikkerhed 

Krav 
Det skal sikres at: 
 Medarbejderne er bevidste om, hvilke kompe-

tencer de har i forhold til el-sikkerhed 
 Medarbejderne er instrueret om korrekt ad-

færd i forhold til el-sikkerhed 
 Arbejde, der involverer elektrisk spænding, 

planlægges og udføres sikkerhedsmæssigt for-
svarligt 

 Maskinerne er sikre at anvende i forhold til 
risiko for el-ulykker, også ved rengøring, ju-
stering og vedligehold 

 Maskinerne har nødstop og aflåselige sikker-
hedsafbrydere, der virker 

 

Yderligere tiltag 
Mange el-ulykker sker på 
grund af misforståelser. 
Sørg for faste procedurer for 
at tage maskiner sikkert ud af 
drift og sikre at de er spæn-
dingsløse (LOCK OUT), samt 
for mærkning af maskiner, 
hvis det er nødvendigt at ar-
bejde på dem under spænding 
(TAG OUT). 

Regler og praksis 
 Arbejdstilsynet afgiver som udgangspunkt strakspåbud eller 

forbud, hvis arbejdsopgaver ikke planlægges og udføres, så 
risikoen for el-ulykker er imødegået. 

 Sikkerhedsstyrelsen er den danske myndighed, der forvalter 
lovgivningen for faste el-installationer. 

 Arbejdstilsynet er myndighed for el på maskiner i forhold til 
den praktiske brug, og i forhold til Maskindirektivet. 


