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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indret-

ningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mær-

ket 

 

 

Arbejdstilsynet sender hermed udkast til ændret bekendtgørelse om indretningskrav 

til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket i høring. 

Baggrund 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om de elevatorer, der er opstillet før elevatordi-

rektivet trådte i kraft.  

Den 1. januar 2020 udløb en overgangsordning i bekendtgørelsen, som betyder, at 

både nye og eksisterende elevatorskaktvægge skal være tætte, dvs. at der ikke tilla-

des en mindre perforeret plade eller lignende. Den ophørte overgangsordning bety-

der, at ældre ikke CE-mærkede elevatorer skal opfylde samme krav til skaktind-

dækning som nye elevatorer. Ved indførelsen af overgangsordningen blev der ikke 

lavet tilsvarende ændringer for elevatorernes etage- og stoldøre. 

Det er Arbejdstilsynets opfattelse, at det ikke var hensigten med de gældende reg-

ler, at ældre ikke CE-mærkede elevatorer skulle underlægges samme krav om tæt 

inddækning af elevatorskaktvægge som nye elevatorer. Det er samtidig Arbejdstil-

synets opfattelse, at det ikke var hensigten, at der skulle gælde forskellige regler for 

elevatorskaktvægge og for etage- og stoldøre. Arbejdstilsynet foreslår derfor, at 

reglerne om skaktinddækning af elevatorskaktvægge og etage- og stoldøre ændres. 

De foreslåede ændringer 

Med ændringerne i bekendtgørelsen foreslås: 

 Skærpede regler for åbninger i elevatorernes etage- og stoldøre, så fx børn ikke 

kan få fingeren i klemme. Dermed kommer der til at gælde enslydende krav for 

skaktvægge samt etage- og stoldøre.  

 Lempede regler, så der gives mulighed for at anvende fx perforeret plade eller 

lignende i forbindelse med inddækning af skaktvægge på elevatorer fra før 

1981, så længe der ikke er risiko for, at personer kan komme i berøring med 
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farlige bevægelige dele og ej heller kan forstyrre elevatorstolens bevægelse 

med håndholdte genstande.  

Herudover foretages der enkelte sproglige justeringer, og der tilføjes definitioner 

på glas. 

Udkast til ændring af bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer 

m.v., der ikke er CE-mærket med synlige ændringer er vedhæftet dette brev. Der 

vedlægges også liste over høringsparter. 

Høringsmaterialet er også tilgængeligt på www. hoeringsportalen.dk.  

Udkastet behandles også i Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er re-

præsenteret. 

Arbejdstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget 

senest den 3. marts 2021.  

Bemærkningerne bedes sendt til Anders Kallfoed: anka@at.dk og Birgitte Nej-

bjerg: bne@at.dk. 

De høringssvar, som Arbejdstilsynet modtager i forbindelse med høringen, vil blive 

offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Venlig hilsen 

Anders Kallfoed 
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