
Transport-, løfte- og hejseredskaber         
Lovpligtige eftersyn

§ 17 Særlige bestemmelser 

For anvendelsen af de i bilag 1 nævnte tekniske hjælpemidler 
gælder foruden §§ 4-16 detailreglerne fastsat i bilaget. Bilag 1 - 
Detailregler, jf. § 17, stk. 1

3.2. Løfteredskaber
Disse detailregler gælder for mekanisk drevne løfteredskaber, 
der kan løfte en byrde, som er understøttet af en del af løftered-
skabet. Undtaget fra bestemmelserne er dog elevatorer m.v. og 
løfteredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer.

3.2.1. Opstilling og nedtagning af løfteredskaber må kun foretag-
es af kvali� cerede opstillere eller under ledelse af en kvali� ceret 
person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overens-
stemmelse med leverandørens anvisninger.

3.2.2. Løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal under-
kastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning efter
1. væsentlig ombygning eller reparation,
2. udskiftning af bæremidler,
3. hvert hovedeftersyn, og
4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af � ytbare 
løfteredskaber.

3.2.14. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller an-
den sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

5. Transportredskaber
5.0. Disse detailregler gælder for mekanisk drevne transportred-
skaber. Transporten kan foregå vandret, lodret eller skråt. Undtag-
et fra reglerne er dog elevatorer mv., transportredskaber til brug 
for bevægelseshæmmede personer og jernbaners skinnekørende 
materiel, der omfattes af jernbanelovgivningen, bortset fra ar-
bejdskøretøjer på jernbanespor.

5.1. Opstilling og nedtagning af transportredskaber må kun 
foretages af kvali� cerede opstillere eller under ledelse af en kvali-
� ceret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i over-
ensstemmelse med leverandørens anvisninger.

5.2. Transportredskaber må ikke benyttes til persontransport, 
medmindre de er indrettet dertil.

5.5.1. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden 
sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

5.5.2. Brugte transportredskaber skal underkastes hovedeftersyn, 
inden ny ejer tager redskabet i brug. Transportredskaber, der har 
været lagt op, skal underkastes hovedeftersyn, inden redskabet 
tages i brug.
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