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(4) EFT L 245 av 26.8.1992, s. 6.
(5) EFT L 393 av 30.12.1989, s. 1.

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, framlagt etter
samråd med Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og
helsevern på arbeidsplassen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter traktatens artikkel 137 nr. 2 kan Rådet i direktivs
form vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre
arbeidsmiljøet, for å sikre bedre vern av arbeidstakernes
sikkerhet og helse.

2) 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.

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

4) For å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse er det
helt nødvendig å overholde de minimumskrav som skal
sikre bedre sikkerhet og helse i forbindelse med
arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr for midlertidig
arbeid i høyden.

5) Bestemmelser vedtatt i henhold til traktatens artikkel 137
nr. 2 er ikke til hinder for at de enkelte medlemsstater kan
opprettholde eller innføre strengere vernetiltak med
hensyn til arbeidsmiljøet som er forenlige med traktaten.

6) Arbeid i høyden kan utsette arbeidstakerne for særskilt
stor risiko med hensyn til helse og sikkerhet, særlig risiko
for fall fra høyder og andre alvorlige arbeidsulykker, som
utgjør en stor prosentandel av alle ulykker, særlig
dødsulykker.

7) Når selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere selv
deltar i arbeidet og benytter arbeidsutstyr beregnet på
midlertidig arbeid i høyden, kan de sette ansattes helse og
sikkerhet i fare.

8) Rådsdirektiv 92/57/EØF av 24. juni 1992 om
gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse
på midlertidige eller mobile byggeplasser (åttende
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv
89/391/EØF)(4) pålegger disse kategoriene av personer å
overholde blant annet artikkel 4 og vedlegg I i direktiv
89/655/EØF(5).

9) Arbeidsgivere som har til hensikt å få utført midlertidig
arbeid i høyden må velge arbeidsutstyr som gir
arbeidstakerne tilstrekkelig vern mot risikoen for fall fra
høyder.

10) Generelt sett gir kollektive vernetiltak mot fall en bedre
beskyttelse enn personlige vernetiltak. Valg og bruk av
utstyr som er tilpasset den enkelte arbeidsplass for å
forebygge og fjerne risiko, bør ledsages av særskilt
opplæring og utfyllende undersøkelser der det er
nødvendig. 

11) Stiger, stillaser og tau er det mest alminnelige utstyret
ved midlertidig arbeid i høyden. Sikkerheten og helsen til
arbeidstakerne som utfører slikt arbeid, er derfor i stor
grad avhengig av at utstyret brukes på riktig måte. Det må
spesifiseres hvordan arbeidstakerne skal bruke utstyret på
sikrest mulig måte. Arbeidstakerne må derfor få
tilstrekkelig spesialopplæring.

12) 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.

13) Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det
indre markeds sosiale dimensjon.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/45/EF

av 27. juni 2001

om endring av rådsdirektiv 89/655/EØF 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)(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av 19.7.2001, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2002 av 19. april 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 29 av 13.6.2002, s. 19.

(1) EFT C 247 E av 31.8.1999, s. 23 og
EFT C 62 E av 27.2.2001, s. 113. 

(2) EFT C 138 av 18.5.1999, s. 30. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 21. september 2000 (EFT C 146 av

17.5.2001, s. 78), Rådets felles holdning av 23. mars 2001 (EFT C 142 av
15.5.2001, s. 16) og Europaparlamentsbeslutning av 14. juni 2001. 
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14) Medlemsstatene bør gis mulighet til å benytte seg av en
overgangsperiode for å ta hensyn til de særlige
problemene små og mellomstore bedrifter blir stilt
overfor —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Teksten i vedlegget til dette direktiv skal tilføyes i vedlegg II
til direktiv 89/655/EØF.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 19. juli 2004 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. 

Ved gjennomføringen av nr. 4 i vedlegget skal medlemsstatene
gis mulighet til å benytte en overgangsperiode på høyst to år
fra og med den dato som er angitt i første ledd for å ta hensyn
til ulike situasjoner som kan oppstå i forbindelse med små og
mellomstore bedrifters praktiske gjennomføring av dette
direktiv.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 27. juni 2001.

For Europaparlamentet

N. FONTAINE

President

For Rådet

A. BOURGEOIS

Formann



VEDLEGG

«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
midlertidig arbeid i høyden på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en passende overflate,
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
som skal utføres, og for forutsigbare belastninger, slik at arbeidstakerne kan forflytte seg uten risiko. 

Den mest hensiktsmessige atkomstveien til midlertidige arbeidsplasser i høyden velges ut fra hvor ofte
arbeidstakerne forflytter seg, atkomstveiens høyde og hvor lenge den er i bruk. Den valgte atkomstvei skal også
kunne brukes til evakuering i en nødsituasjon. Forflytning mellom atkomstvei og arbeidsplattformer, stillasgulv
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 forhold der, med hensyn
til nr. 4.4.1, annet og sikrere arbeidsutstyr ikke vil være hensiktsmessig 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 belastninger 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 arbeidstakerne 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 tiltakene er iverksatt. Når den bestemte arbeidsoppgaven er fullført,
endelig eller midlertidig, 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 i egnet 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 ved å sikre 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 tiltak som gjør at
arbeidstakerne kan holde seg fast på en sikker måte. Stiger som er satt sammen av flere deler, 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.

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.
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4.3.2. Avhengig av det valgte stillasets kompleksitet skal en kvalifisert person utarbeide en veiledning for montering,
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
sklisikker innretning eller på andre, like effektive måter, og den belastede overflaten skal ha tilstrekkelig
bæreevne. Stillaset skal være stabilt. Utilsiktet forflytning av rullestillaser ved arbeid 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 arbeidet
medfører, og bidra til at arbeid og forflytning kan skje på en sikker måte. Stillasgulvene skal monteres 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 direktiv
92/58/EØF, og på en egnet måte avgrenses fysisk for å hindre atkomst til det farlige området.

4.3.6. Montering, demontering eller store endringer av stillaser skal skje bare under tilsyn av en kvalifisert person og
av arbeidstakere som har fått passende spesialopplæring i arbeidet som skal utføres, særlig med hensyn til
mulige risikoer i følge bestemmelsene i artikkel 7, 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 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).

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 7 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.»


