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Se vedlagte høringsliste 

Høring – udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af tekni-

ske hjælpemidler og ny bekendtgørelse om indretning af tekni-

ske hjælpemidler 

 

Arbejdstilsynet har udarbejdet vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse 

af tekniske hjælpemidler (anvendelsesbekendtgørelsen) og ny bekendtgørelse om 

indretning af tekniske hjælpemidler (indretningsbekendtgørelsen). 

Bekendtgørelserne foreslås ændret for bl.a. at opdatere og forenkle de gældende 

regler på området, samt for at præcisere implementeringen af EU’s arbejdsudstyrs-

direktiv. 

Udkastet til ny anvendelsesbekendtgørelse indeholder en sammenskrivning, hvori 

indgår fem særbekendtgørelser, så der i videst mulig omfang gælder de samme reg-

ler på disse særområder som for tekniske hjælpemidler generelt. De fem særbe-

kendtgørelser, som vedrører hejseredskaber og spil; centrifuger; førerværn til trak-

torer; tømning mm af spånsiloer samt anvendelse og opstilling af personførende 

byggepladselevatorer, foreslås samtidig ophævet.  

Herudover foreslås enkelte bestemmelser ophævet eller ændret. Som en skærpelse 

foreslås det, at kraner, der anvendes udendørs, fremadrettet skal have 10-års efter-

syn hvert 10. år, og ikke som i dag kun et 10-års eftersyn efter de første 10 år. Kra-

ner har i dag en levealder på mere end 20 år, og ændringen skal sikre, at også ældre 

kraner kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Som en lempelse forslås det, at byggepladselevatorer sidestilles med andre lig-

nende tekniske hjælpemidler til løft af personer, og at der derfor kun stilles krav 

om et hovedeftersyn ved en sagkyndig en gang om året, og ikke som i dag en gang 

om måneden. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der ikke er sikkerhedsmæssige 

forhold, som nødvendiggør, at byggepladselevatorer skal efterses hyppigere end 

andre lignende tekniske hjælpemidler.  Endvidere foreslås adgangen til personløft 

med kran og gaffeltruck forenklet, hvilket hidtil kun har været muligt efter dispen-

sation.  

Som følge af ændringen af anvendelsesbekendtgørelsen er der foretaget konse-

kvensrettelser i indretningsbekendtgørelsen, og enkelte bestemmelser er flyttet 

mellem de to bekendtgørelser.  

Det er forventningen, at begge bekendtgørelser kan træde i kraft 1. januar 2022.  
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Arbejdstilsynet skal anmode om, at modtage eventuelle bemærkninger til udka-

stene til nye bekendtgørelser senest den 25. juni 2021. Bemærkninger bedes sendt 

til at@at.dk og imc@at.dk. 

 

Der vedlægges følgende: 

 Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler  

 Udkast til bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler  

 Høringsliste 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Inger-Marie Conradsen 

Chefkonsulent 

Kemi og Teknik 

 

T +45 72208692 

E imc@at.dk 

 

mailto:at@at.dk
mailto:imc@at.dk

