
                                                                            MEDLEMSHENVENDELSE 010 

________________________________________________________________________________ 

side | 1  

 
DI – Dansk Industri • Kranbranchen • DK-1787 København V. • Tel: 3377 3339 • E-mail:kranbranchen@di.dk • kranbranchen.dk • di.dk 

 

 

 
 
10 års eftersyn for kraner: 
 
 
Kranbranchen (KB) har bedt AT om en præcisering af om krav til 10 års eftersyn for kraner.  
Hertil svarer Arbejdstilsynet (AT) følgende: 
 
 
Jf. bek. 1101 om hejseredskaber og spil af dec. 1992, skal hovedeftersyn udført af særligt 
sagkyndig jf. § 24, alene udføres når hejseredskabet er 10 år regnet fra fremstillingsåret. 

  
§ 23. Hejseredskaber, der anvendes udendørs, skal, når de er 10 år gamle regnet fra fremstillingsåret, 
underkastes et hovedeftersyn ved en særligt sagkyndig, jf. § 24, (10-års eftersynet). Dette eftersyn træder i 
stedet for 12-måneders eftersynet det pågældende år. 
 
Stk. 2. Hejseredskaber, der er fast monteret på indregistrerede last- og varebiler, skal dog ikke underkastes 
10-års eftersynet. 
 
Stk. 3. 10-års eftersynet skal omfatte de bærende dele, svejsninger, samlinger, sikkerhedsudsyr og 
transmissionsdele o.l. 
 
Stk. 4. Den sagkyndige skal udfærdige en rapport over undersøgelsen med en vurdering af, hvorvidt der bør 
fastsættes særlige betingelser for hejseredskabets fortsatte brug. Ejeren skal snarest muligt efter 
modtagelsen af rapporten sende den til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan fastsætte vilkår for redskabets 
fortsatte brug. 
 
§ 24. 10-års eftersynet må kun foretages af en virksomhed, der er særligt sagkyndig på området og i øvrigt 
skønnes egnet dertil. 
  
  
Det skal dog bemærkes, at hejseredskabet uanset krav om 10-års eftersyn er underlagt § 22 om 
eftersyn jf. leverandørens (fabrikantens) anvisninger. 

  
§ 22. Hejseredskaber og spil skal holdes i en sådan stand, at de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarlige og skal herunder efterses og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. Mindst hver 12. 
måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. 
  
Det er Arbejdstilsynets erfaring, at mange fabrikanter i brugsanvisningen (for nye kraner) har 
foreskrevet, at de bærende hovedkomponenter med løbende intervaller skal have en ekstra 
kontrol (særlig grundigt eftersyn).  
  
Dette gælder fx spil, hovedcylinder, krøjekrans m.m., hvor fabrikanten dermed angiver intervaller, 
der matcher hovedeftersyn ”hvert 10. år”. 
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