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Eftersyn surringer:
Kranbranchen (KB) har bedt AT præcisere reglerne for eftersyn af surringer.
Hertil svarer AT:

Arbejdstilsynet definerer surringsgrej som et ”teknisk hjælpemiddel”, der hører under
indretningsreglerne angivet i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612/08 om indretning af tekniske
hjælpemidler, herunder § 51 - Brugsanvisning og mærkning.
Fabrikanten har her ansvaret for, at brugsanvisningen indeholder oplysninger om hvordan
surringsgrejet skal holdes i forskriftsmæssig stand, herunder oplysninger om eftersynsinterval.
AT understreger at det er fabrikanten der fastlægger:
- Hvad skal udføres?
- Hvordan skal det udføres?
- Hvor ofte skal det udføres?
Arbejdstilsynet henviser til bekendtgørelse 1109/92 med senere ændringer, om anvendelsen af
tekniske hjælpemidler § 14 - Eftersyn og vedligeholdelse.
Der angives her ikke noget bestemt eftersynsinterval, men at det skal være ”passende”.
Arbejdstilsynet kan oplyse, at intervallet for et hovedeftersyn af tekniske hjælpemidler i praksis er
”minimum hver 12 måned” når intet andet er angivet.
Arbejdstilsynet supplerer med at da surringer ikke kan defineres som f.eks. ”løftetilbehør”, så er
det netop derfor surringer defineres som et ”teknisk hjælpemiddel”.
Arbejdstilsynet henviser for øvrigt til Trafik- og Byggestyrelsen i forbindelse med anvendelsen af
surringsgrej, beregnet for sikring af last under transport.
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Sekretariatet modtog herefter supplerende spørgsmål til ”hvem” må udføre eftersyn
af surringer og hvilke ”dokumentationskrav” er der til eftersyn? Hertil svarer AT:

Surringer (surringsudstyr) er som tidligere beskrevet ikke et løftetilbehør, men et teknisk
hjælpemiddel beregnet til fastholdelse af gods.
Kravene til anvendelsen af surringer herunder eftersynskrav er således angivet i Arbejdstilsynets
bekendtgørelse 1109/1992, § 14.
Nedenstående er indsat dels lovtekstens indhold vedr. § 14 (bemærk markeret sort tekst) og dels
definition af en sagkyndig angivet i Arbejdstilsynets anvisning 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og
vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber.
Eftersyn og vedligeholdelse
§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et
teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6
omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og
før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal
følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov
om arbejdsmiljø.
Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse,
som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de
krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne
konstateres og kan afhjælpes i tide:
1. Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en
sagkyndig.
2. Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang
det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af
hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer,
uheld, naturomstændigheder eller længere tids stilstand.
Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres,
opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om
registrering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske
hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for
gennemførelsen af det seneste eftersyn.

Stk. 4. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets data,
betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.
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Anvisning 2.3.0.2
Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber
pkt. 3.2.2
Hovedeftersynet skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig.
Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har
1.
2.
3.
4.

Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion.
Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet.
Kendskab til redskabets brugsanvisning.
Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse,
prøvebelastning og journal.
5. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne
vedrørende truck, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder
eller sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglerne.
6. Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx
svejsning eller el-installationer

Som det fremgår af ovenstående, så SKAL den der foretager eftersyn af surringsudstyr have den
fornødne viden og uddannelse i forhold til at gennemføre et korrekt eftersyn.
Et eftersyn af det enkelte surringsudstyr skal kunne dokumenteres, hvilket indebærer, at det enkelte
surringsudstyr skal kunne identificeres.
Hvis der ikke findes et serienummer eller andet der kan skabe den nødvendige entydighed, så skal
ejeren af surringsudstyret påsætte en entydig mærkning.
Denne mærkningsmetode er valgfri, men skal være sporbar, f.eks. anvendelse af en mærkebrik.

Sep. 2016
Kranbranchens sekretariat
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