
Vejledning i lovpligtigt eftersyn af håndværktøj 

 

 
 

Maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal justeres og vedligeholdes efter 

leverandørens brugsanvisning. Brugsanvisning skal være tilgængelig på dansk 

 

Der bør udarbejdes en plan for justering og vedligeholdelse, som omfatter smøring, 

rengøring, reparation, tidsintervaller samt den ansvarlige. Det bør endvidere fremgå af 

planen, hvad brugeren er ansvarlig for, og hvordan håndmaskinen skal opbevares, når 

den ikke er i brug.  

 

I Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 62, 621.2 er der følgende krav til eftersyn 

og vedligeholdelse af håndværktøj. 

 

621.2 Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum. 

Note: For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der 

benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, 

dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers 

vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes 

eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, 

afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere 

eftersyn være påkrævet. 

 

Dobbeltisoleret håndværktøj er forsynet med et tegn, der består af to firkanter.  

 



Batteridrevet håndværktøj samt ladere til disse er ikke omfattet af kravet i 

stærkstrømsbekentgørelsen, elektriske installationer afsnit 6, pkt. 621.2, hvor der stilles 

krav om periodisk kontrol. Disse brugsgenstande er omfattet af bestemmelsen i afsnit 6, 

pkt. 621.1. 

 

621.1 Ejeren (brugeren) af enhver installation (herunder også brugsgenstande med 

tilhørende ledninger) skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge, at 

installationen udsættes for overlast. 

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade 

fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes 

foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr 

eller ejendom. 

 

Følgende bør kontrolleres: 

� Kontrolleret at ledningerne er hele og at isoleringen er intakt. 

� Kontrolleret at stikproppen og aflastningen er intakte. 

� Kontrolleret at maskinen er hel, dvs. ikke slået itu. 

� Kontrolleret at maskinen kører ordentligt. 

 

Værktøjet skal repareres af en sagkyndig, når det viser tegn på fejl. 

 

Læs eventuelt mere på: 

Arbejdstilsynet (www.at.dk) 

Bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler 
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse 
Bekendtgørelse om brugen af personlige værnemidler 
Bekendtgørelse om støj 
At-anvisning 1.1.0.1 om akustik i arbejdsrum 
At-anvisning 2.2.0.1 om maskiner og maskinanlæg 
At-meddelelse 4.00.1. om arbejdspladsvurdering 
At-meddelelse 4.05.3 om vurdering af arbejdsstillinger og bevægelser 
At-meddelelse 4.06.1 om støj 
At-vejledning D.5.2 om høreværn 
 

Sikkerhedsstyrelsen (www.sik.dk) 

Stærkstrømsbekendtgørelsen  



 


