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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 137 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 89/655/EØF av 30. november om 
minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med 
arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet (annet 
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
89/391/EØF)(3 4). 
Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør nevnte 

2) Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 
nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om 
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(5). Bestemmelsene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 3.10.2009, s. 
5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2010 av 30. april 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen,arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 15.7.2010, s. 28.

(1) EUT C 100 av 30.04.2009, s. 144.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 13. juli 2009.
(3) EFT nr. L 393 av 30.12.1989, s. 13.
(4) Se vedlegg III del A.
(5) EFT nr. L 183 av 29.06.1989, s. 1.

i direktiv 89/391/EØF får derfor i sin helhet anvendelse 
på arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet, uten 

i dette direktiv.

3) Traktatens artikkel 137 nr. 2 fastsetter at Rådet i direktivs 
form kan vedta minstekrav med sikte på særlig å forbedre 
arbeidsmiljøet, for å beskytte arbeidstakernes helse og 
sikkerhet.

4) I henhold til nevnte artikkel skal slike direktiver unngå 
å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder 
som er av en slik art at de kan hemme etablering og 
utvikling av små og mellomstore bedrifter.

5) Bestemmelser som vedtas i henhold til traktatens 
artikkel 137 nr. 2, skal ikke hindre noen medlemsstat i å 
opprettholde eller innføre strengere tiltak for å beskytte 
arbeidsmiljøet, så lenge de er forenlige med traktaten.

6) Overholdelse av minstekravene som er utformet for å 
sikre et høyere nivå for helse og sikkerhet i forbindelse 
med bruken av arbeidsutstyr, er vesentlig for å ivareta 
arbeidstakernes helse og sikkerhet.

7) Forbedring av arbeidstakernes sikkerhet, hygiene og 
helse er en målsetting som ikke bør underordnes rent 
økonomiske hensyn.

8) Arbeid i høyden innebærer en særlig alvorlig risiko for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet, især når det gjelder 
fall fra høyder og andre alvorlige arbeidsulykker, som står 
for en stor andel av alle ulykker, særlig dødsulykker.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/104/EF

av 16. september 2009

om minstekrav til helse og sikkerhet i forbindelse med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i 
arbeidet (annet særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)
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9) Dette direktiv utgjør et konkret ledd i gjennomføringen av 
det det indre markeds sosiale dimensjon.

10) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter samt regler for infor
masjonssamfunnstjenester(1) er medlemsstatene pålagt å 
underrette Kommisjonen om ethvert utkast til tekniske 
forskrifter som gjelder maskiner, utstyr og installasjoner.

11) Dette direktiv er det best egnede middel til å nå de 
ønskede mål og går ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå målene.

12) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg III 
del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

1. Dette direktiv, som er annet særdirektiv i henhold til 
artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, fastsetter minstekrav 
til helse og sikkerhet i forbindelse med arbeidstakeres bruk av 

2. Bestemmelsene i direktiv 89/391/EØF får fullt ut 
anvendelse på hele det område som er nevnt i nr. 1, med 

dette direktiv.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med

a) «arbeidsutstyr» alle maskiner, apparater, redskaper eller 
installasjoner som brukes i arbeidet,

b) «bruk av arbeidsutstyr» enhver arbeidsoperasjon som 
innebærer bruk av arbeidsutstyr, som for eksempel 
igangsetting og stans av utstyret, bruk, transport, reparasjon, 
endringer, vedlikehold og service, herunder blant annet 
renhold,

(1) EFT L 204 av 21.07.1998, s. 37.

c) «faresone» ethvert farlig område inne i og/eller omkring 
arbeidsutstyr, der en utsatt arbeidstakers helse og sikkerhet 
er utsatt for risiko,

d) «utsatt arbeidstaker» enhver arbeidstaker som helt eller 

e) «operatør» den eller de arbeidstakere som har fått i oppgave 
å bruke arbeidsutstyret.

KAPITTEL II

ARBEIDSGIVERENS PLIKTER

Artikkel 3

Alminnelige plikter

1. Arbeidsgiveren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at det arbeidsutstyr som er stilt til rådighet for arbeidstakere i 
bedriften eller virksomheten, egner seg for det arbeid som skal 
utføres, eller er korrekt tilpasset formålet og kan brukes av 
arbeidstakerne uten skade for deres helse eller sikkerhet.

Ved valg av arbeidsutstyr som arbeidsgiveren har til hensikt 
å bruke, skal det tas hensyn til de spesielle arbeidsforhold 
og arbeidets særpreg og de farer for arbeidstakernes helse og 

den enkelte arbeidsplass, og til all annen fare som måtte oppstå 
ved bruk av det aktuelle arbeidsutstyr.

2. Når det ikke er mulig å sikre fullt ut at arbeidstakerne kan 
bruke arbeidsutstyret uten risiko for helse og sikkerhet, skal 
arbeidsgiveren treffe egnede tiltak for å begrense risikoen mest 
mulig.

Artikkel 4

Regler for arbeidsutstyr

1. Med forbehold for artikkel 3 skal arbeidsgiveren anskaffe 
og/eller bruke

a) arbeidsutstyr som, dersom det for første gang er stilt til 
rådighet for arbeidstakerne i foretaket eller virksomheten 
etter 31. desember 1992, er i samsvar med

i) bestemmelsene i alle relevante fellesskapsdirektiver 
som kommer til anvendelse,

ii) minstekravene som er fastsatt i vedlegg I, i den 
utstrekning ingen andre fellesskapsdirektiver kommer 
til anvendelse eller bare delvis kommer til anvendelse,
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b) arbeidsutstyr som, dersom det allerede er stilt til rådighet 
for foretakets eller virksomhetens arbeidstakere innen 

samsvar med de minstekrav som er fastsatt i vedlegg I,

c) med forbehold for bokstav a) i) og som unntak fra bokstav 
a) ii) og bokstav b), særskilt arbeidsutstyr omfattet av 
kravene i vedlegg I nr. 3 som, dersom det allerede er stilt 
til rådighet for foretakets eller virksomhetens arbeidstakere 

samsvar med de minstekrav som er fastsatt i vedlegg I.

2. Arbeidsgiveren skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at arbeidsutstyret, så lenge det brukes, ved tilstrekkelig 
vedlikehold holdes i en slik stand at det er i samsvar med 
bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) eller b), alt etter hvilken 
bestemmelse som skal gjelde.

3. Medlemsstatene skal, etter samråd med partene i 
arbeidslivet og under hensyn til nasjonal lovgivning og/eller 
praksis, fastsette nærmere regler som gjør det mulig å oppnå et 
sikkerhetsnivå som tilsvarer målene omhandlet i vedlegg II.

Artikkel 5

Kontroll av arbeidsutstyret

1. Arbeidsgiveren skal påse at dersom arbeidsutstyrets 
sikkerhet avhenger av installasjonsvilkår, skal det gjennomgå 
en innledende kontroll (etter installasjon og før det tas i bruk 
første gang) og en kontroll etter hver montering på en ny 

personer i henhold til nasjonal lovgivning og/eller praksis, 
for å sikre at arbeidsutstyret er riktig installert og virker 
forskriftsmessig.

2. For å sikre at helse- og sikkerhetsvilkårene opprettholdes, 
og at forringelse som kan føre til farlige situasjoner, påvises og 
avhjelpes i god tid, skal arbeidsgiveren påse at arbeidsutstyr 
som utsettes for påvirkninger som kan forårsake slik forringelse, 
gjennomgår

a) periodiske kontroller og eventuelt periodisk prøving foretatt 

og/eller praksis,

til nasjonal lovgivning og/eller praksis hver gang det har 
forekommet uvanlige hendelser som kan ha skadelige 
virkninger på arbeidsutstyrets sikkerhet, som endringer, 
ulykker, naturfenomener eller lange perioder uten aktivitet.

3. Resultatene av kontrollene må registreres og være 
tilgjengelige for de berørte myndigheter. De skal oppbevares i 
et passende tidsrom.

Når arbeidsutstyr brukes utenfor foretaket, skal det følges av 
dokumentasjon på at den seneste kontrollen er foretatt.

4. Medlemsstatene skal bestemme nærmere regler for slike 
kontroller.

Artikkel 6

Arbeidsutstyr som medfører spesiell risiko

Når det er sannsynlig at bruk av arbeidsutstyr kan medføre 
spesiell risiko for arbeidstakeres helse og sikkerhet, skal 
arbeidsgiveren treffe nødvendige tiltak for å sikre at

a) bruken av arbeidsutstyret forbeholdes de personer som har 
fått i oppgave å bruke det,

b) de berørte arbeidstakere skal spesielt ha som oppgave å 
utføre reparasjoner, endringer, vedlikehold eller service.

Artikkel 7

Ergonomi og helsevern på arbeidsplassen

Ved anvendelse av minstekrav til helse og sikkerhet skal 
arbeidsgiveren fullt ut ta i betraktning arbeidsstasjonen og 
arbeidstakernes arbeidsstilling når de bruker arbeidsutstyret, 
samt ergonomiske prinsipper.

Artikkel 8

Informasjon til arbeidstakerne

1. Med forbehold for artikkel 10 i direktiv 89/391/EØF 
skal arbeidsgiveren treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 
arbeidstakerne har fullgod informasjon til rådighet og eventuelt 
skriftlige rettledninger for det arbeidsutstyr som brukes i 
arbeidet.

2. Informasjonen og de skriftlige rettledningene skal som et 
minimum inneholde tilstrekkelige opplysninger om helse og 
sikkerhet i forbindelse med

a) bruksbetingelser for arbeidsutstyr, 

b) forutsigbare uregelmessigheter som kan oppstå,

c) konklusjoner som kan trekkes etter eventuelle erfaringer 
med bruk av arbeidsutstyret.
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Arbeidstakerne skal gjøres kjent med farer de utsettes for, 

relevant endring som berører arbeidsutstyr i umiddelbar nærhet 
av deres arbeidsplass, selv om de ikke direkte bruker utstyret 
selv.

3. Informasjonen og de skriftlige rettledningene må kunne 
forstås av de berørte arbeidstakerne.

Artikkel 9

Opplæring av arbeidstakere

Med forbehold for artikkel 12 i direktiv 89/391/EØF skal 
arbeidsgiveren treffe de nødvendige tiltak for å sikre at

a) arbeidstakere som har fått i oppgave å bruke arbeidsutstyret, 
får tilstrekkelig opplæring, også om den risiko slik bruk 
kan medføre,

b) de arbeidstakere som er nevnt i artikkel 6 bokstav b), får 
fullgod spesialopplæring.

Artikkel 10

Konsultasjon av arbeidstakerne og deres medbestemmelse

Arbeidstakerne og/eller deres representanter skal konsulteres 
og deres medbestemmelse utøves i samsvar med artikkel 11 i 
direktiv 89/391/EØF i saker som omfattes av dette direktiv og 
dets vedlegg.

KAPITTEL III

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 11

Endring av vedleggene

1. Tilføyelse til vedlegg I av supplerende minstekrav til 
særskilt arbeidsutstyr, nevnt i nr. 3 i vedlegg I, skal vedtas 
av Rådet i samsvar med den framgangsmåte som er fastsatt i 
traktatens artikkel 137 nr. 2.

2. Rent tekniske endringer av vedleggene skal vedtas i 
samsvar med den framgangsmåte som er fastsatt i artikkel 17 
nr. 2 i direktiv 89/391/EØF, som følge av

a) vedtakelse av direktiver om teknisk harmonisering og 
standardisering av arbeidsutstyr og/eller

b) tekniske framskritt, endringer i internasjonale regler eller 

Artikkel 12

Sluttbestemmelser

Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen teksten til de 
internrettslige bestemmelser som de har vedtatt eller vedtar på 
det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 13

Direktiv 89/655/EØF, endret ved direktivene oppført i vedlegg 
III del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg III del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg IV.

Artikkel 14

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann
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VEDLEGG I

MINSTEKRAV

(omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) og bokstav b)),

1. Innledende bemerkning

De forpliktelser som er fastsatt i dette vedlegg, kommer til anvendelse i henhold til dette direktiv og når den 
tilsvarende risiko foreligger i forbindelse med det aktuelle arbeidsutstyret.

I den utstrekning følgende minstekrav får anvendelse på arbeidsutstyr som er i bruk, kreves ikke nødvendigvis 
samme tiltak som de grunnleggende krav som stilles til nytt arbeidsutstyr.

2. Generelle minstekrav for arbeidsutstyr

når det er nødvendig, hensiktsmessig merket.

Betjeningssystemene skal plasseres utenfor faresoner, unntatt for visse betjeningssystemer når det er nødvendig, 
og slik at betjeningen av dem ikke kan medføre noen ekstra fare. De må ikke frambringe noen risiko som følge 
av utilsiktet bruk.

personer i faresonene. Dersom dette er umulig, skal det før start automatisk utløses et sikkerhetssystem, for 
eksempel et auditivt og/eller visuelt varslingssignal. En utsatt arbeidstaker skal ha tid og mulighet til hurtig å 
unngå fare forårsaket av start eller stopp av arbeidsutstyret.

Betjeningssystemene skal være sikre, og ved valg av slike systemer skal det tas behørig hensyn til svikt, feil og 
begrensninger som kan forventes i forbindelse med planlagt bruk.

2.2. Det skal ikke la seg gjøre å starte arbeidsutstyret uten ved tilsiktet bruk av et betjeningssystem som er bestemt 
for dette formål.

Det samme skal gjelde

– ny igangsetting etter en stans, uansett årsaken til stansen,

– styring av en vesentlig endring i driftsforholdene (f.eks. hastighet, trykk osv.),

med mindre en slik ny start eller endring ikke innebærer noen risiko for utsatte arbeidstakere.

Dette krav gjelder ikke ny start eller endring i driftsforhold som følge av den normale sekvens i en automatisk 
arbeidssyklus.

2.3. Alt arbeidsutstyr skal være utstyrt med et betjeningssystem som gjør det mulig å stanse hele utstyret på en 
forsvarlig måte.

Hver arbeidsstasjon skal være utstyrt med et betjeningssystem som, avhengig av farens art, kan stanse enten 
hele eller bare deler av arbeidsutstyret, slik at utstyret er sikkert. Stoppordren til utstyret skal ha prioritet 
fremfor startordren. Når arbeidsutstyret eller de farlige deler av det er stanset, skal energitilførselen til de 
aktuelle aktuatorer være avbrutt.

2.4. Arbeidsutstyret skal være utstyrt med en nødstopp når det er nødvendig, alt etter hvilke farer som er forbundet 
med arbeidsutstyret og hvor lang tid det normalt tar å stanse det.

2.5. Arbeidsutstyr som medfører risiko som følge av fallende gjenstander eller utslynging, skal være utstyrt med 
egnede sikkerhetsinnretninger som står i forhold til risikoen.

Arbeidsutstyr som medfører fare på grunn av utslipp av gass, damp, væske eller støv, skal være utstyrt med 
egnede oppsamlings- og/eller utsugingsinnretninger i nærheten av farekildene.

2.6. Når det er nødvendig med tanke på arbeidstakernes helse og sikkerhet, skal arbeidsutstyret og dets enkelte deler 
stabiliseres ved fastspenning eller på annen måte.
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2.7. Når det er fare for sprengning av eller brudd på deler av arbeidsutstyret, og dette kan medføre betydelig fare for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet, skal det treffes egnede vernetiltak.

2.8. Når det er fare for mekanisk kontakt med arbeidsutstyrets bevegelige deler og slik kontakt kan føre til ulykker, 
skal disse delene være utstyrt med skjermer eller innretninger som hindrer adgang til faresonene, eller som 
stanser de farlige delenes bevegelse før det gis adgang til faresonene.

Skjermene og verneinnretningene

– skal ha en robust konstruksjon,

– skal ikke forårsake noen ekstra fare,

– skal være plassert i tilstrekkelig avstand fra faresonen,

– skal ikke hindre oversikten over utstyrets arbeidssyklus mer enn nødvendig,

– skal gjøre det mulig å foreta helt nødvendig arbeid for å montere eller erstatte deler og for vedlikehold, 
idet adgangen begrenses til det område der arbeidet skal utføres og, om mulig, uten at skjermene eller 

2.9. De områder eller punkter der arbeidsutstyr brukes eller vedlikeholdes, skal være forsvarlig opplyst i forhold til 
det arbeid som skal utføres.

2.10. Deler av arbeidsutstyr med høy eller svært lav temperatur skal om nødvendig være avskjermet for å hindre at 
arbeidstakere berører eller kommer for nær dem.

2.11. Varslingsinnretninger på arbeidsutstyr skal være klare og entydige og lette å oppfatte og forstå.

2.12. Arbeidsutstyr skal bare brukes til de arbeidsprosesser og under de forhold som det egner seg for.

2.13. Det skal være mulig å utføre vedlikeholdsarbeid når utstyret er stanset. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal 
det kunne treffes egnede vernetiltak for å foreta vedlikeholdsarbeidet eller for å foreta dette arbeidet utenfor 
faresonene.

Dersom en maskin er utstyrt med en vedlikeholdsjournal, skal denne holdes oppdatert.

energikilder.

Det er en forutsetning for ny tilkopling at det ikke lenger foreligger noen fare for de berørte arbeidstakere.

2.15. Arbeidsutstyr skal være påført de advarsler og merker som er nødvendige for å sikre arbeidstakernes sikkerhet.

2.16. Arbeidstakere skal kunne bevege seg og oppholde seg i full sikkerhet overalt der det er nødvendig for å utføre 
produksjons-, regulerings- og vedlikeholdsarbeid.

2.17. Alt arbeidsutstyr skal være innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot brann i eller overoppheting av 
arbeidsutstyret og mot utslipp av gass, støv, væske, damp eller andre stoffer som produseres, brukes eller lagres 
i arbeidsutstyret.

2.18. Alt arbeidsutstyr skal være innrettet slik at det ikke er noen eksplosjonsrisiko for arbeidsutstyret eller for stoffer 
som produseres av, brukes av eller lagres i arbeidsutstyret.

2.19. Alt arbeidsutstyr skal være innrettet slik at det verner utsatte arbeidstakere mot risiko for direkte eller indirekte 
kontakt med elektrisitet.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 25/378 30.4.2015

3. Supplerende minstekrav for særskilt arbeidsutstyr

3.1 Minstekrav for mobilt arbeidsutstyr, herunder motordrevet utstyr

3.1.1. Mobilt arbeidsutstyr med arbeidstakere som ikke selv fører utstyret, skal være slik utrustet at farene for 

Disse farer skal også omfatte risikoen for at arbeidstakere kommer i kontakt med hjul eller larveføtter, eller at 
de blir fanget av disse.

3.1.2. Dersom en utilsiktet blokkering av delene i en kraftoverføring mellom mobilt arbeidsutstyr og dets tilbehør 
eller tilhenger kan medføre særlige farer, skal slikt arbeidsutstyr utstyres eller endres for å hindre at 
kraftoverføringsdelene blokkeres.

Dersom slik blokkering ikke kan unngås, skal alle mulige tiltak treffes for å unngå skadelige virkninger for 
arbeidstakerne.

3.1.3.  Dersom deler i kraftoverføringen mellom mobile arbeidsutstyrsenheter kan tilsøles eller skades ved sleping på 
bakken, skal dette utstyret være forsynt med fester.

3.1.4. Mobilt arbeidsutstyr med arbeidstakere som ikke selv fører utstyret, skal være slik utformet at de farer som er 
forbundet med at utstyret velter under faktiske bruksforhold, begrenses

– ved en vernekonstruksjon som skal sikre at utstyret ikke velter mer enn en kvart omdreining,

– ved en konstruksjon som gir tilstrekkelig rom omkring arbeidstakere som ikke selv fører utstyret, dersom 
veltebevegelsen kan fortsette mer enn en kvart omdreining, eller

– ved en annen innretning med tilsvarende virkning.

Disse vernekonstruksjonene kan være en integrert del av arbeidsutstyret.

Disse vernekonstruksjonene kreves ikke når arbeidsutstyret er stabilisert under driften, eller dersom utformingen 
gjør velting umulig.

Dersom det er fare for at en arbeidstaker som ikke selv fører utstyret, kan bli knust mellom deler av 
arbeidsutstyret og bakken ved velt, skal det installeres et festesystem for disse arbeidstakerne.

for velt, f.eks.

– ved installasjon av et hus for føreren,

– ved en konstruksjon som hindrer at gaffeltrucken velter,

– ved en konstruksjon som sikrer at det forblir en tilstrekkelig klaring mellom bakken og visse deler av 
gaffeltrucken for arbeidstakere som ikke selv fører utstyret, dersom gaffeltrucken velter, eller

– ved en konstruksjon som spenner arbeidstakerne fast til førersetet og derved hindrer at de kan bli knust av 
deler av gaffeltrucken ved velt.

a) det skal ha innretninger som hindrer at det kan startes av uvedkommende,

enheter som er montert på skinner og er i bevegelse samtidig,



30.4.2015 Nr. 25/379EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

et automatisk system for bremsing og stans av utstyret i tilfelle svikt i hovedinnretningen,

d) dersom førerens direkte synsfelt ikke er tilstrekkelig til at sikkerheten kan garanteres, skal det installeres 
tilstrekkelige hjelpeinnretninger for å bedre sikten,

e) arbeidsutstyr beregnet på bruk om natten eller på mørke steder skal være utstyrt med belysning tilpasset det 
arbeidet som skal utføres, og må gi tilstrekkelig sikkerhet for arbeidstakerne,

f) arbeidsutstyr som utgjør en brannfare, enten i seg selv eller med hensyn til gjenstander som taues eller 
transporteres, og som kan sette arbeidstakere i fare, skal være utstyrt med egnet brannslokkingsutstyr 
dersom slikt utstyr ikke er tilgjengelig tilstrekkelig nær bruksstedet,

g) fjernstyrt arbeidsutstyr skal stanse automatisk straks det beveger seg ut av kontrollområdet,

h) fjernstyrt arbeidsutstyr som under normale bruksforhold kan medføre fare for påkjøring eller fastklemming, 
skal ha innretninger som beskytter mot denne faren, med mindre det er andre egnede innretninger på stedet 
som begrenser faren for påkjøring.

3.2. Minstekrav for arbeidsutstyr til løfting av last

3.2.1.  Når arbeidsutstyr til løfting av last er permanent montert, skal dets styrke og stabilitet under bruk være sikret, 
under hensyn særlig til lasten som skal løftes, og belastningene i konstruksjonenes opphengs- eller festepunkter.

3.2.2.  Maskineri til løfting av last skal være tydelig merket med en angivelse av dets nominelle belastning og eventuelt 
være forsynt med en plate som angir den nominelle belastningen for hver enkelt driftstilstand.

sikker bruk.

Arbeidsutstyr som ikke er beregnet på løfting av personer, men som kan bli brukt til dette ved en feiltakelse, 
skal være tydelig merket på en egnet måte med henblikk på dette.

3.2.3.  Permanent montert arbeidsutstyr skal være slik montert at faren reduseres for at lasten

a) treffer arbeidstakere,

b) utilsiktet beveger seg ukontrollert eller faller fritt,

c) frigjøres utilsiktet.

c) det ikke er fare for at brukeren kan knuses, fastklemmes eller støtes, særlig på grunn av utilsiktet kontakt 
med gjenstander,

d) arbeidstakere som er stengt inne i heisstolen i tilfelle et uhell, ikke utsettes for fare og kan frigjøres.

Dersom faren nevnt i bokstav a) ikke kan unngås ved hjelp av en sikkerhetsinnretning på grunn av stedets 
beskaffenhet og høydeforskjeller, skal det monteres en kabel med forhøyet sikkerhetsfaktor som skal 
kontrolleres hver virkedag.

_____________
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VEDLEGG II

BESTEMMELSER OM BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

(omhandlet i artikkel 4 nr. 3)

Innledende bemerkning

Dette vedlegg kommer til anvendelse i dette direktiv og når den tilsvarende risiko foreligger i forbindelse med det 
aktuelle arbeidsutstyret.

1. Alminnelige bestemmelser for alt arbeidsutstyr

1.1. Arbeidsutstyr skal installeres, plasseres og brukes på en slik måte at farene for brukerne av arbeidsutstyret 
og for andre arbeidstakere reduseres, f.eks. ved å sikre at det er tilstrekkelig rom mellom arbeidsutstyrets 
bevegelige deler og faste eller bevegelige deler i omgivelsene, og at alle former for kraft eller stoffer som 
brukes eller produseres, kan tilføres eller fjernes på en sikker måte.

1.2. Montering eller demontering av arbeidsutstyr skal skje under sikre forhold, særlig ved å påse at eventuelle 
instruksjoner gitt av produsenten overholdes.

1.3. Arbeidsutstyr som kan bli truffet av lyn i forbindelse med bruk, skal være beskyttet av innretninger eller egnede 
midler mot virkningene av lynet.

2. Bestemmelser om bruk av mobilt utstyr, herunder motordrevet utstyr

2.1. Motordrevet arbeidsutstyr skal føres bare av arbeidstakere som har fått god opplæring i sikker føring av slikt 
utstyr.

2.3. Det skal treffes organisatoriske tiltak for å hindre at arbeidstakere til fots kommer innenfor operasjonsområdet 
til motordrevet arbeidsutstyr.

Dersom arbeidet kan utføres riktig bare med arbeidstakere til fots til stede, skal det treffes egnede tiltak for å 
hindre at de blir skadd av utstyret.

eventuelt tilpasses.

2.5. Mobilt arbeidsutstyr med forbrenningsmotor kan ikke brukes i arbeidsområder med mindre det kan garanteres at 

3. Bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr til løfting av last

3.1. Generelt

3.1.1.  Arbeidsutstyr som er mobilt eller kan demonteres, og som er beregnet på å løfte last, skal brukes på en slik måte 
at arbeidsutstyrets stabilitet sikres under bruk under alle forutsigelige forhold, idet det tas hensyn til underlagets 
art.

3.1.2.  Personer skal løftes bare ved hjelp av arbeidsutstyr og tilbehør beregnet på dette formål.

Med forbehold for artikkel 5 i direktiv 89/391/EØF kan arbeidsutstyr som ikke er særskilt utformet med 
henblikk på å løfte personer, unntaksvis brukes til dette formål, forutsatt at det er truffet egnede tiltak for å 
ivareta sikkerheten i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis som fastsetter egnet overvåking.
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være bemannet. Arbeidstakere som løftes, skal ha pålitelige kommunikasjonsmidler til rådighet. Bergingen av 
dem i tilfelle fare skal være planlagt på forhånd.

3.1.3. Det skal treffes tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last, med mindre det er 
nødvendig for at arbeidet skal kunne utføres effektivt.

Dersom dette likevel er nødvendig for at arbeidet skal kunne utføres på en hensiktsmessig måte, skal det 
fastlegges og anvendes egnede rutiner.

3.1.4. Løftetilbehør skal velges slik at det står i forhold til den last som skal håndteres, og til gripepunkter, festetalje 
og værforhold, samt under hensyn til festestroppenes virkemåte og kapasitet. Sammenstillinger av løftetilbehør 
skal være tydelig merket slik at brukerne er klar over deres egenskaper, dersom de ikke demonteres etter bruk.

3.1.5.  Løftetilbehør skal lagres på en måte som sikrer at det ikke skades eller forringes.

3.2. Arbeidsutstyr til løfting av ikke-styrt last

arbeidssted på en slik måte at deres arbeidsområder overlapper, skal det treffes egnede tiltak for å unngå at de 
forskjellige lastene eller arbeidsutstyrsdelene støter sammen.

3.2.2. Når det brukes mobilt arbeidsutstyr til løfting av ikke-styrt last, skal det treffes tiltak for å hindre at utstyret 

gjennomføres riktig.

3.2.3.  Dersom en operatør av arbeidsutstyr beregnet på å løfte ikke-styrt last ikke kan følge lasten hele veien, enten 
direkte eller ved hjelp av tilleggsutstyr som gir den nødvendige informasjonen, skal det utpekes en signalperson 
som skal rettlede ham, og det skal treffes organisatoriske tiltak for å hindre sammenstøt med last som kan sette 
arbeidstakere i fare.

3.2.4. Arbeidet skal være slik organisert at fastgjøring eller løsing av last som gjøres for hånd av en arbeidstaker, kan 
skje på en sikker måte, særlig ved at arbeidstakeren direkte eller indirekte styrer arbeidsoperasjonen.

3.2.5. Alle løfteoperasjoner skal planlegges grundig, overvåkes nøye og utføres med henblikk på å verne 
arbeidstakernes sikkerhet.

ikke-styrt last, fastlegges og anvendes en rutine for å sikre at operatørene koordinerer arbeidet tilfredsstillende.

3.2.6. Dersom arbeidsutstyr beregnet på løfting av ikke-styrt last ikke kan holde lasten i tilfelle helt eller delvis brudd i 
strømtilførselen, skal det treffes egnede tiltak for å unngå at arbeidstakerne utsettes for de farer dette innebærer.

Hengende last må ikke forlates uten tilsyn med mindre adgangen til faresonen er hindret og lasten er sikkert 
opphengt og fastgjort.

3.2.7. Utendørs bruk av arbeidsutstyr beregnet på løfting av ikke-styrt last skal opphøre når meteorologiske forhold 
forverres slik at utstyret ikke lenger virker sikkert og arbeidstakerne utsettes for fare. For å unngå enhver fare 
for arbeidstakerne skal det treffes hensiktsmessige vernetiltak, særlig for å unngå at arbeidsutstyr velter.
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4. Bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden

4.1. Alminnelige bestemmelser

4.1.1.  Dersom det i henhold til artikkel 6 i direktiv 89/391/EØF og artikkel 3 i dette direktiv ikke er mulig å utføre 

velges det arbeidsutstyr som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold. Kollektive 
vernetiltak skal prioriteres framfor personlige vernetiltak. Arbeidsutstyret skal være dimensjonert for arbeidet 

Den mest hensiktsmessige atkomstveien til midlertidige arbeidsplasser i høyden velges ut fra hvor ofte 

eller gangbroer må ikke medføre ytterligere risiko for fall.

4.1.2. Bruk av stiger som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden skal begrenses til omstendigheter der annet 
og sikrere arbeidsutstyr ikke vil være hensiktsmessig, nr. 4.1.1. tatt i betraktning, fordi risikoen er liten og enten 
fordi bruk av stigen er kortvarig eller fordi det foreligger forhold på arbeidsplassen som arbeidsgiveren ikke 
kan endre.

4.1.3. Bruk av tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger skal bare tillates når det av risikovurderingen 
framgår at arbeidet kan utføres på en sikker måte, og når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet, sikrere 
arbeidsutstyr.

På bakgrunn av risikovurderingen og særlig når arbeidets varighet og de ergonomiske belastningene tilsier det, 
skal det skaffes til veie et arbeidssete med egnet utstyr.

4.1.4.  Avhengig av hvilken type arbeidsutstyr som velges på bakgrunn av det foregående, skal det fastslås hvilke 
tiltak som er egnet til å minimere risikoen arbeidstakere utsettes for ved bruk av denne typen utstyr. Ved behov 
skal det monteres sikringsinnretninger mot fall. Disse innretningene må være utformet på en slik måte, og være 
så sterke, at de kan hindre eller stoppe fall og i størst mulig grad hindre at arbeidstakere skades. Kollektive 
fallsikringsinnretninger kan opphøre bare på atkomststeder med stiger eller trapper.

4.1.5.  Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave er nødvendig å midlertidig fjerne en 
kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes effektive sikkerhetstiltak som kompenserer for dette. 
Arbeidsoppgaven kan ikke utføres før slike tiltak er iverksatt. Når den bestemte arbeidsoppgaven er endelig 
eller midlertidig fullført, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.

4.1.6.  Midlertidig arbeid i høyden kan utføres bare når værforholdene ikke utgjør en risiko for arbeidstakernes 
sikkerhet og helse.

4.2. Særlige bestemmelser om bruk av stiger

4.2.1. Stiger skal oppstilles slik at de er stødige under bruk. Bærbare stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast 
underlag av passende størrelse slik at trinnene forblir vannrette. Stiger som henger, skal festes på en sikker måte 
og, med unntak av taustiger, på en slik måte at de ikke kan forskyve seg eller begynne å svinge.

4.2.2.  Bærbare stiger skal hindres fra å skli under bruk enten ved å sikre stigens bærende ben ved de nedre eller øvre 
endeklossene eller ved å bruke en sklisikker innretning, eller på andre måter som er like effektive. Ved atkomst 
fra stige skal stigen være tilstrekkelig mye høyere enn atkomstnivåets høyde, med mindre det er iverksatt andre 

og skyvestiger skal brukes slik at de ulike delene ikke kan forskyves i forhold til hverandre. Mobile stiger skal 
sikres før de tas i bruk.

4.2.3.  Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt. Særlig når arbeidstakere må 
bære noe mens de står på stige, er det viktig at de fremdeles kan ha et sikkert grep.
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4.3. Særlige bestemmelser om bruk av stillaser

4.3.1.  Dersom dimensjonsberegningen for det aktuelle stillaset ikke er tilgjengelig eller ikke inneholder informasjon 
om de planlagte oppstillingene, skal det gjøres en styrke- og stabilitetsberegning, med mindre stillaset monteres 
i henhold til en allment anerkjent standardmodell.

bruk og demontering. Veiledningen kan utformes som en generell plan, med utfyllende og detaljerte 
opplysninger om det aktuelle stillaset.

4.3.3.  De bærende delene i stillaset skal sikres mot utglidning, enten ved at de festes til underlaget, utstyres med en 

i høyden skal forhindres ved hjelp av egnede innretninger.

4.3.4.  Stillasgulvenes dimensjoner, form og plassering skal være tilpasset arbeidets karakter og den belastning 

slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk. Det skal ikke forekomme noen farlige 
mellomrom mellom de deler som utgjør stillasgulvet og de loddrette, kollektive fallsikringsinnretningene.

4.3.5.  Når enkelte deler av et stillas ikke er ferdige til bruk, for eksempel under montering, demontering eller endringer, 
skal disse delene merkes med varselskilt i henhold til de nasjonale bestemmelser som gjennomfører rådsdirektiv 
92/58/EØF av 24. juni 1992 om minimumskrav til sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen (niende 
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1), og på en egnet måte avgrenses fysisk for å 
hindre atkomst til det farlige området.

og av arbeidstakere som har fått passende spesialopplæring i arbeidet som skal utføres, herunder om spesielle 
risikoer i samsvar med artikkel 9, og særlig med hensyn til

a) forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset,

b) sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset,

c) tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander,

d) sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset,

e) tillatte belastninger,

f) all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.

Personen som har tilsynet og de berørte arbeidstakerne skal ha tilgang til monterings- og demonteringsplanen 
nevnt i nr. 4.3.2. og eventuelle instruksjoner i den.

4.4. Særlige bestemmelser om bruk av tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger

Ved bruk av tau som atkomstvei og for å innta arbeidsstillinger skal følgende vilkår være oppfylt:

a) Systemet skal omfatte minst to tau med separate fester. Det ene tauet brukes til atkomst, nedstigning og 
støtte (arbeidstau) og det andre til sikkerhet (sikkerhetstau).

(1) EFT nr. L 245 av 26.08.1992, s. 23.
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b) Arbeidstakerne skal være utstyrt med og bruke en egnet sele, som skal være festet til sikkerhetstauet.

c) Arbeidstauet skal være utstyrt med en innretning for sikker opp- og nedstigning samt et automatisk 
låsesystem som hindrer brukeren i å falle dersom vedkommende mister kontrollen over bevegelsene sine. 
Sikkerhetstauet skal ha bevegelig fallsikringsutstyr som følger arbeidstakerens bevegelser.

d) Verktøy og annet utstyr som arbeidstakerne bruker, skal være sikret til arbeidstakernes seler eller arbeidssete 
eller på en annen, egnet måte.

e) Arbeidet skal planlegges og overvåkes grundig slik at arbeidstakere kan få øyeblikkelig hjelp i en 
nødsituasjon.

f) De berørte arbeidstakerne skal i henhold til bestemmelsene i artikkel 9 få egnet spesialopplæring i arbeidet 
som skal gjøres, særlig med henblikk på framgangsmåter under redningsarbeid.

I unntakstilfeller, dersom risikovurderingen tilsier at bruken av to tau vil gjøre arbeidet farligere, kan bruk av ett 
tau tillates, forutsatt at det er iverksatt egnede sikkerhetstiltak som garanterer sikkerheten i henhold til nasjonal 
lovgivning og/eller praksis.

_____________
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv med påfølgende endringer

(omhandlet i artikkel 13)

Rådsdirektiv 89/655/EØF
(EUT L 393 av 30.12.1989, s. 13)

Rådsdirektiv 95/63/EF
(EUT L 335 av 30.12.1995, s. 28)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/45/EF
(EUT L 195 av 19.07.2001, s. 46)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/30/EF
(EUT L 165 av 27.6.2007, s. 21)

Bare henvisningen i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 89/655/EØF

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(omhandlet i artikkel 13)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding

89/655/EØF 31. desember 1992

95/63/EF 4. desember 1998

2001/45/EF 19. juli 2004(1)

2007/30/EF 31. desember 2012

(1) Når det gjelder gjennomføringen av nr. 4 i Vedlegg II til direktiv 89/655/EØF, skal medlemsstatene ha rett til å gjøre bruk av en 
overgangsperiode på høyst to år regnet fra 19. juli 2004, for å ta hensyn til ulike situasjoner som kan oppstå som følge av den 
praktiske gjennomføringen av direktiv 2001/45/EF, særlig i små og mellomstore bedrifter.
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VEDLEGG IV

Sammenligningstabell

Direktiv 89/655/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 Artikkel 4

Artikkel 4a nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 4a nr. 2 første og annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b)

Artikkel 4a nr. 3 Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 4a nr. 4 Artikkel 5 nr. 4

Artikkel 5 første og annet strekpunkt Artikkel 6 bokstav a) og b)

Artikkel 5a Artikkel 7

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 6 nr. 2 første ledd første, annet og tredje strekpunkt Artikkel 8 nr. 2 første ledd bokstav a), b) og c)

Artikkel 6 nr. 2 annet ledd Artikkel 8 nr. 2 annet ledd

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 7 første strekpunkt Artikkel 9 bokstav a)

Artikkel 7 annet strekpunkt Artikkel 9 bokstav b)

Artikkel 8 Artikkel 10

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1

Artikkel 9 nr. 2 første og annet strekpunkt Artikkel 11 nr. 2 bokstav a) og b)

Artikkel 10 nr. 1 —

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 12

— Artikkel 13

— Artikkel 14

Artikkel 11 Artikkel 15

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

— Vedlegg III

— Vedlegg IV


