
Relationen mellem Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler og kravet 

om at efterleve et defineret niveau i en givet standard. 

Det overordnede krav ligger i Arbejdsmiljøloven. Den faktiske ordlyd fra lovteksten er kopieret ind her: 

Kapitel 7 - Tekniske hjælpemidler m.v. 

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre 

tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

er fuldt forsvarlige. 

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges 

Af stk. 2. fremgår kravet om at anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig 

betydning, skal følges. I Danmark tolkes dette af Arbejdstilsynet som værende DS/INSTA 250 for 

indretningsmæssige krav for pallereoler. 

Hvis der markedsføres en pallereol der lever op til andre krav og ikke er mærket eller konstrueret i henhold 

til DS/INSTA 250, vil der efter en sammenligning af kravene i de 2 forskellige standarder kunne rejses krav 

overfor de forhold hvor pallereolen med "anden mærkning / konstruktionsstandard" efterlever et lavere 

niveau end DS/INSTA 250. 

I forhold til de indretningsmæssige krav til tekniske hjælpemidler, findes de lovmæssigt i Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med efterfølgende ændringer. Denne bekendtgørelse indeholder 

ud over Maskindirektivets krav, der fremgår af bilag 1, også kravene til indretning af gamle maskiner, der 

ikke er omfattet af Maskindirektivet samt indretning af tekniske hjælpemidler. 

Af denne bekendtgørelse fremgår det: 

"Kapitel 3 - Andre maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler Konstruktion, fremstilling, udstyr og 

udformning 

§ 19. Reglerne i dette kapitel gælder for tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af kapitel 2, 

herunder maskiner, der er leveret til brug før ikrafttrædelsen af kapitel 2, jf. bilag VIII. 

Stk. 2. For tekniske hjælpemidlers konstruktion, fremstilling, udstyr, udformning samt brugsanvisning 

gælder de almindelige bestemmelser i §§ 20-34. Herudover gælder for visse tekniske hjælpemidler særlige 

bestemmelser. Disse bestemmelser er anført i bilag X, og i de bekendtgørelser som er nævnt i bilag IX. 

§ 20. Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer 

under hensyn til de påvirkninger, som det kan påregnes at blive udsat for, så det har den ud fra sikkerheds- 

og sundhedsmæssige hensyn fornødne styrke og holdbarhed. 
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Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, hvori der er eller kan opstå tryk, temperaturer, materialespændinger eller 

andre påvirkninger, som kan forårsage farlige tilstande, skal være således konstrueret og udført eller være 

forsynet med sådant udstyr til begrænsning af påvirkningerne, at de forsvarlige og evt. fastsatte grænser 

herfor ikke overskrides. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med et varslingsudstyr, der 

automatisk træder i funktion, hvis sådanne grænser overskrides. 

§ 23. Et teknisk hjælpemiddel skal være konstrueret, udført og udstyret således, at betjening af det kan 

udføres uden fare for sikkerhed eller sundhed, og uden at andre udsættes for fare. 

Stk. 2. For ethvert andet ved hjælpemidlet forekommende arbejde finder stk. 1 tilsvarende anvendelse i det 

omfang, det er muligt, under hensyn til hjælpemidlets art. 

Udformning 

§ 30. Hvor form eller farve af et teknisk hjælpemiddel eller dele heraf kan have sikkerheds- eller 

sundhedsmæssig betydning, skal der i videst muligt omfang være taget hensyn hertil. 

§ 31. Markeringsfarver og -symboler skal være tydelige og holdbare, og af hensyn til synsopfattelsen skal 

der i det hele tilstræbes en hensigtsmæssig form- og farvegivning af hjælpemidlet. 

§ 32. Tilgængelige dele afhjælpemidlet skal, i den udstrækning dets anvendelse efter bestemmelsen tillader 

det, være udformet således, at skarpe hjørner, kanter, ru overflader o.l., som kan medføre personskade, 

ikke forekommer. 

Stk. 2. Udformningen skal så vidt muligt sikre, at hjælpemidlet nemt kan renholdes, og at rengøringen af og 

ved det kan ske uden fare for sikkerhed eller sundhed. 

§ 33. Et teknisk hjælpemiddel, som må påregnes at kunne blive genstand for flytning, transport, opstilling 

og montage, skal udformes under hensyn hertil og om nødvendigt forsynes med anordninger, således at 

flytning mv. kan ske på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 

Brugsanvisning 

§ 34. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at 

hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

samt holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for 

hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, 

herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og 

som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige 

sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, 

opstilling og vedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning 

om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom. 

Stk. 2. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem der kan påregnes at skulle 

benytte den. Den skal være affattet på dansk medmindre andet følger af særregler eller direktøren for 

Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et andet sprog. 

Stk. 3. I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning skal brugsanvisningen 

væsentlige dele heraf eller henvisninger til den være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt opslag 

e.l. til opsætning ved dette.' 




