
Workshop
Maskinsikkerhed og CE-mærkning 

for produktionsvirksomheder

fordi vedligehold er mennesker

et samarbejde mellem

Fredericia
Restaurant Oven Vande, 
Sønder Voldgade 10,
7000 Fredericia 
Tirsdag 12/9
kl. 08.30-16.00

København
Maskinmestrenes Forening, 
Sankt Annæ Plads 16, 
1250 København K
Tirsdag 19/9 
kl. 08.30-16.00



Workshoppen er rettet mod produktionsvirksomheder og forsyningsselskaber, der 
primært køber maskiner, men også bygger selv, bygger sammen, bygger om mv.
På dennee workshop får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for ind-
retning af maskiner og CE-mærkning, og nogle af de andre opgaver I har som 
brugere af maskiner. Workshoppen har også fokus på anlæg, hvor der indgår flere 
maskiner eller delmaskiner, på ombygning eller sammenbygning af maskiner.

Du lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke væsentlig ændring af en maskine, 
og hvornår det kræver fornyet CE-mærkning. Du vil lære, hvordan du skal doku-
mentere dine ændringer, og hvad du skal være opmærksom på, både indretning, 
dokumentation og brugsanvisning.

Desuden kommer vi kort ind på opgaver som ”sikkert indkøb”, den lovpligtige 
ibrugtagningskontrol og lovpligtige eftersyn af maskiner.

Indhold

De væsentligste krav i Maskindirektivet og nogle af de vigtigste standarder
• Bygning, sammenbygning, ombygning, ændring af både nye og gamle maskiner
• Ansvar, opgaver og praktiske råd
• Hvornår skal der CE-mærkes og hvornår skal der lovliggøres
• Dine opgaver, i de forskellige situationer

Krav til sikker indretning under indkøring, fejlsøgning og fejlafhjælpning, ren-
gøring
• Hvornår er I fabrikant og hvornår er i bruger? Og hvad er forskellen?
• Hvad må fabrikantens ”eget uddannede personale”?
• Hvad må brugerens uddannede personale?
• Hvornår er en maskine ”taget i brug”?

Indkøb af sikre og produktionsvenlige maskiner



fordi vedligehold er mennesker

• Køb af maskiner: Specifikation, styring af ansvar, opgaver og praktiske råd
• Effektiv anvendelse af begrebet ”delmaskiner” ved indkøb 

Lovpligtig ibrugtagningskontrol og lovpligtige eftersyn 
• Hvad siger loven, og hvad er nytteværdien?
• Hvordan kan kravene håndteres i en travl hverdag?

Deltagere
Workshoppen er for dig i en produktionsvirksomhed eller forsyningsselskab, der 
arbejder med maskiner og/eller deltager i ombygning og sammenbygning af ma-
skiner til produktionslinjer o.l. 

Alle faggrupper er velkomne.

Underviser
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris (eksklusiv moms) medlem/ikke-medlem af DDV eller MF
Pr. modul: 1.995/2.595 kroner.

Alle faggrupper er velkomne.

Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme firma ydes der 
10 % rabat for de efterfølgende deltagere.
Konferenceafgiften dækker foredrag, konferencemateriale samt morgenkaffe, 
frokost og forfriskninger.

Bekræftelse og faktura sendes umiddelbart efter tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nummer 
eller mail.

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer
www.mmf.dk/kurser-og-konferencer/kursus

et samarbejde mellem


