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Til høringsparter, jf. vedlagte liste 

Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om indretning m.v. af vis-

se produkter 

 

Vedlagt udkast til lovforslag om ændring af lov om indretning m.v. af visse pro-

dukter, som Arbejdstilsynet skal anmode om bemærkninger til senest mandag den 

14. august 2017 kl. 12.00.  

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til at@at.dk og hpb@at.dk. Even-

tuelle spørgsmål kan rettes til Hanne Posborg Brandt på e-mail hpb@at.dk eller på 

telefon 7220 9878. 

 

Det vedlagte lovforslag omhandler konsekvensændring af loven som følge af, at 

der er udstedt to nye forordninger – en om personlige værnemidler og en om tov-

baner.  

 

Der er tale om følgende forslag til ændringer af lov om indretning m.v. af visse 

produkter: 

 

 Et forslag om tilpasning af loven som følge af at EU har vedtaget to nye 

forordninger om hhv. tovbaner og personlige værnemidler. Forordningerne 

erstatter to direktiver, der er implementeret ved lov om indretning m.v. af 

visse produkter. 

 

 Lovens anvendelsesområde foreslås ændret, så loven kan rumme kommen-

de ændringer, fx at direktiver bliver til forordninger, eller at et område, der 

p.t. er reguleret i ét direktiv, bliver opdelt på flere direktiver.  

 

 Som følge af indholdet af de to forordninger og de seneste direktivændrin-

ger på området foreslås en adgang for Arbejdstilsynet til at gribe ind over 

for fabrikanter, importører og distributører af produkter, når produkterne 

viser sig at være farlige, selvom de overholder de fastsatte regler.  

 

Lovforslaget indeholder herudover følgende elementer: 

 

 Et forslag om præcisering af en bestemmelse om refusion af udgifter, som 

kontrolmyndigheden har haft til fx test af produkter. Derved kommer be-

stemmelsen – udover påbud – også til at gælde for afgørelser om, at et pro-

dukt ikke lever op til reglerne. 

 

 Et forslag om, at Offshoresikkerhedsrådet høres i forbindelse med udste-

delse af regler med hjemmel i loven, i lighed med Arbejdsmiljørådet. 
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Venlig hilsen 

 

 

Hanne Posborg Brandt 

Chefkonsulent 

Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik 

 

T +45 72209878 

E hpb@at.dk 

 


