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3.6 Bilag 6 Checkskema for maskiner, håndværktøj, afskærmning og vedligeholdelse 

Byggepladsens adresse:______________________________________________________________ 

Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:__________________________________________________ 

Dato for arbejdsmiljøgennemgang:___________ 

Nedenstående skema udfyldesved arbejdsmiljøgennemgang om maskiner, håndværktøj, afskærmning og 

vedligeholdelse 

Arbejdsmiljøemne 
Håndbogen om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg - bl.a. afsnit om 
maskiner og værktøj. 

I orden 
JA/NEJ 

Hvis ikke 
beskriv hvor 
og hvad 
problemet er 

Beskriv 
løsningen på 
problemet 

Navn 
ansv. og 
dato for 
løsning  

Er maskinen / håndværktøjet CE mærket (gælder 
alle nye maskiner) 
Er maskinen /håndværktøjet forsynet med en 
brugsanvisning på relevant sprog – herunder dansk 
– der fortæller hvordan man opstiller, betjener, 
efterser og vedligeholder forsvarligt 

    

Anvendes Maskinen /håndværktøjet 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Beskyttelsesudstyr eller sikringsdele er ikke fjernet 
ved brug. 

    

Der bruges udelukkende udstyr der passer til 
maskinen, fx skiver til vinkelsliber der er godkendt 
til maskinens omdrejningstal 

    

Strømforsyning afbrydes når det er nødvendigt, fx 
ved skiveskift på vinkelsliber 

    

Værktøjet behandles så det ikke får skader fx som 
følge af stød, forurening, påkørsel, forkert brug, 
fugt og lignende  

    

Der anvendes relevant udsugning, ventilation og 
afskærmning af forurenende arbejdsproces forhold 
til sundhedsskadeligt støv, dampe mv. 
Fx:  
1) Udsugning tilsluttet maskinen eller håndværktøj, 
suge anordning / støvsuger evt. tilsluttet en cyklon  
2) Afskærmning af arbejdsproces så forurening 
ikke spredes til andre arbejdspladser eller dele af 
bygningen   

    

Der anvendes nødvendige personlige værnemidler, 
Fx i form af åndedrætsværn, høreværn, 
sikkerhedsbriller, ansigtsskærm, hjelm, 
skærebukser og -støvler mv.  

    

Løsthængende tørklæder og lignende er ikke en 
del af beklædningen ved brug af maskiner og 
håndværktøj 

    

I våde rum og steder hvor jordforbindelsen er 
særlig god anvendes kun maskiner til lavspænding 
(via transformer) 

    

Er elektrisk drevet værktøj efterset regelmæssigt 
efter fabrikantens anvisninger: 
Almindeligt håndværktøj (klasse1), skal efterses 
hver 2. måned 
Dobbeltisolerede værktøjer (klasse 2), skal normalt 
efterses hver 6. måned. Det meste professionelle 
håndværktøj er dobbeltisoleret 

    

Bliver andre maskiner efterset efter leverandørens 
anvisninger i brugsanvisningen så de er 
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sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige at bruge 

Sikkerhed ved brug af forskellige maskiner og 
håndværktøj er kompliceret. I tvivlstilfælde søg da 
kompetent vejledning, fx hos Arbejdstilsynet, 
arbejdsmiljørådgivere mv.. Vær også opmærksom 
på, at der er særlige regler for unge menneskers 
anvendelse af maskiner mv. 
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