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Dagens agenda

Intro til anvendelses direktivet

Krav til arbejdsgiveren

Ændringer på maskiner



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/104/EF af 16 september 2009 
om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagerens brug af 
arbejdsudstyr under arbejdet

Direktiver er omsat til national lovgivning ved bekendtgørelse BEK 1109 samt ændringer (407, 
445, 670, 727. 832, 1095, 1420, 1527)

Formålet med direktivet at fastsætte minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med arbejdstagerens brug af arbejdsudstyret.



Maskindirektivet vs. Anvendelses direktivet 

- Den der fremstiller maskinen, har ansvaret for at den er indrettet, så den overholder alle 
relevante krav når den overdrages til brugeren. (Maskindirektivet 2006/42/EF)

- Brugeren (arbejdsgiveren) har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle relevante 
krav, når den anvendes. (Anvendelsesdirektivet 2009/104/EF)



Maskindirektivet vs. Anvendelses direktivet 

Maskindirektivet 
2006/42/EF

BEK 693

Brugerdirektivet 
2009/104/EF

BEK 1109 + ændringer

Maskinfabrikanter Maskinbrugere 



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Gældende for arbejdsudstyr, der, hvis det for første gang stilles til arbejdstagerens rådighed i 
virksomheden eller institutionen efter den 31. december 1992.

Arbejdsudstyr, der, hvis det allerede er stillet til arbejdstagernes rådighed den 31. december 
1992, senest fire år efter denne dato opfylder de i bilag fastsatte minimumsforskrifter.



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Arbejdsgiverens forpligtelser:

- Træffer de nødvendige foranstaltninger, for at det arbejdsudstyr, der stilles til 
arbejdstagerenes rådighed, er beregnet til det arbejde der skal udføres, eller er forsvarligt 
tilpasse med henblik herpå, således at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved brugen 
af dette arbejdsudstyr sikres”… ”Er det ikke muligt således fuldt ud at sikre arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed ved brugen af arbejdsudstyr, træffer arbejdsgiveren passende 
foranstaltninger for at mindske risikoen mest muligt.”

- Sørge for at arbejdstagere har den nødvendige oplæring i brugen af arbejdsudstyret, 
herunder vedrørende de risici, som brugen af arbejdsudstyret i givet fald kan indebære



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Arbejdsgiverens forpligtelser:

- Sørge for at arbejdstageren har de nødvendige informationer og instruktioner til det 
arbejdsudstyr der anvendes.

- Sikre sig at arbejdstagerne har mulighed for at deltage i de emner, der er omfattet af 
direktivet.



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Arbejdsgiverens forpligtelser:

- Sørge for at de ergonomiske principper er opfyldt ved anvendelse af arbejdsudstyret, 
herunder arbejdstagerens arbejdsplads og arbejdsstilling

- Brugeren (arbejdsgiveren) har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle relevante 
krav, når den anvendes. (Anvendelsesdirektivet 2009/104/EF)



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Arbejdsgiverens forpligtelser:

- Sikre at arbejdsudstyret ved ibrugtagning (dvs. efter montering) kontrolleres af kvalificeret 
personale for at sikre at arbejdsudstyret fungere korrekt.

- Kontrollere arbejdsudstyret regelmæssigt og efter omstændighederne testes. 



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Sagkyndig:

Arbejdstilsynets praksis forudsætter, at den pågældende har:

- Kendskab til udstyrets tekniske opbygning

- Den nødvendig uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af udstyret.

- Kendskab til udstyrets brugsanvisning

- Kendskab de sikkerhedskrav der er til udstyret.

- ……



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Fastlæggelse af regelmæssigt:

Når man skal fastlægge hvor ofte, der er behov for kontrollere udstyret anvendes følgende 
principper:

- Er der særregler for det tekniske hjælpemiddel

- Leverandørens forskrifter.

- Egne erfaringer omkring brug og slitage

- Kontrol hver 12. måned.



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Bilag I, eksempler

- Betjeningsanordninger..

- Skal være tydelige og lette at få øje på og i givet fald hensigtsmæssigt afmærket

- Skal være anbragt uden for det farlige område 

- Operatøren skal om nødvendigt fra hovedbetjeningsstedet være i stand til at konstatere 
at ingen personer befinder sig i det farlige område. Træffe de nødvendig 
foranstaltninger for at det arbejdsudstyr, der stilles til rådighed er beregnet til det 
arbejde der skal udføres og sikre arbejdstagerens sikkerhed og sundhed ved brugen af 
arbejdsudstyret.

- Styresystemet skal være sikre og skal være valgt under hensyn til de svigt, forstyrrelser 
og belastninger, som kan forudses i forbindelse med den påtænkte anvendelse



Anvendelses direktivet 2009/104/EF 

Bilag I, eksempler

- Arbejdsudstyrets igangsætning må kun ske ved en bevidst handling, udøvet på en 
betjeningsanordning.

- Alt arbejdsudstyr, skal være forsynet med en betjeningsanordning, som gør det muligt at 
standse udstyret på en sikker måde

- Nødstopsanordning. …..



Europæisk Direktiv: Lov ? retningslinje ?

CE = godkendelse ?

Obligatorisk lov ?

CE = sikker produkt ?

Europæisk Direktiv = Valgfrit ?

Obligatorisk for 
alle produkter ?

CE = China Export ?

CE = Bemyndigede 
organer nødvendige?



CE mærkning indikere at:
- Produktet opfylder alle relevante krav i et eller flere CE-

mærkningsdirektiver
- At produktet har gennemgået overensstemmelsesvurderings-

proceduren fastsat i direktiverne.

Hvad er CE-mærkning

CE-mærkning er ingen garanti for at produktet er sikker 
at anvende.



Det er fabrikanten, fabrikantens repræsentant eller importøren der har 
ansvaret for at påvise maskinen opfylder direktivernes krav.

Fabrikant:
- OEM
- Personer der fremstiller maskiner til eget brug
- Personer der indføre maskiner ind i EU, hvis den oprindelige fabrikant 

ikke har opfyld direktivets forpligtigelser
- Personer der sammenbygger maskiner (samling af maskiner)
- Personer der ændre maskinen væsentlig 

Hvem har ansvaret for CE-mærkning



Føre den nye 
fare til en risiko

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej Nej

Nej

Er en 
eksisterende 

risiko blevet øget

Kan risikoen 
elimineres eller tilstrækkelig 

nedsættes ved simple 
sikkerheds-

foranstaltninger.

Er de eksisterende 
beskyttelses-

foranstaltninger 
tilstrækkelige.

Ændring

Er der en ny fare

Ingen væsentlig 
ændring

Væsentlig 
ændring

Ja

- Ændringer i kapaciteten

- Ændringer i betjeningsmåden

- Ændringer i sikkerhedsfunktionen

Væsentlig ændring



Kommende aktiviteter 2019

- CE- Mærkning – Maskindirektivet trin for trin
- Værløse den 21 januar, 2020
- Vejle den 19 november

- Risikovurdering
- Værløse den 22 januar, 2020
- Vejle den 20 november

- Sikre styresystemer
- Værløse den 23 januar, 2020
- Vejle den 21 november



Spørgsmål?



Find os her og bliv inspireret:

Tak for din  
opmærksomhed! 

Dagens oplægsholder

Per Fløe Moesgaard,

CMSE– certified Machinery Safety Expert             
(TÜV Nord) 

Wexøe A/S 


