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Sættevogne, løft:
Kranbranchen (KB) har bedt Arbejdstilsynet (AT) hjælpe med at præcisere reglerne for løft af
sættevogne med integreret løftebeslag.

Problematikken er at brugerne stabler tomme sættevogne to og to, så transport af dem optimeres
når de er tomme. Men hvad er reglerne for anvendelse af disse løftebeslag?

Svar fra Arbejdstilsynet:

Da forespørgslen indeholder spørgsmål, der omhandler regelsæt vedrørende både indretning og
anvendelse i forhold til løft, vil Arbejdstilsynet tillade sig at opdele svaret i 2 dele.

Arbejdstilsynets svar i forhold til indretningsreglerne:
Som udgangspunkt skal sættevognen i denne sammenhæng (løftesituationen) betragtes som en
byrde med fastdefinerede løftepunkter.
Sættevognen er i denne sammenhæng (løftesituationen) omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 612/2008 kapitel 3, om indretning af tekniske hjælpemidler.
Sættevognen inklusiv løfteøjer/beslag er som helhed ikke omfattet af Maskindirektivets
indretningskrav i forhold til løftetilbehør.
Fabrikanten af sættevognen kan dermed selv vælge, hvordan det skal dokumenteres, at
løfteøjer/beslag har den fornødne styrke og holdbarhed, når de er færdigmonteret på sættevognen.
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Fabrikanten af sættevognen kan vælge at benytte løfteøjer/beslag, der er fremstillet i henhold til
Maskindirektivet, idet løfteøjer/beslag, der markedsføres særskilt, er omfattet af Maskindirektivet
og skal CE-mærkes (og forsynes med WLL mv.).
Fabrikanten af sættevognen kan også vælge at benytte løfteøjer/beslag, der ikke er omfattet af
Maskindirektivet, dvs. uden CE-mærkning og angivelse af WLL.
Uanset hvilket valg fabrikanten har truffet, er det dog et fælles krav, at de pågældende
løfteøjer/beslag har den fornødne styrke og holdbarhed, når de er færdigmonteret og de skal være
tydeligt opmærket som løftepunkter. Det skal fremgå tydeligt af fabrikantens brugsanvisning, hvor
mange løftepunkter der er, hvor de findes på sættevognen og hvordan de skal anhugges.

Arbejdstilsynets svar i forhold til anvendelsesreglerne:
Sættevognen er i denne sammenhæng (løftesituationen) omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 1109/92 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Sættevognen inklusiv løfteøjer/beslag skal til enhver tid holdes i forsvarlig stand og skal
vedligeholdes i henhold til fabrikantens anvisninger.
Det er derfor et krav, at løfteøjerne/beslagene efterses regelmæssigt af en sagkyndig.
Da sættevognen inklusiv løfteøjer/beslag ikke betragtes som et anhugningsgrej/løftetilbehør kan der
som udgangspunkt ikke stilles krav om et 12 måneders hovedeftersyn, men hvis ikke fabrikanten har
angivet et præcist interval, vil Arbejdstilsynet anbefale et interval på mindst hver 12. måned.
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