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Dok.nr.

Eier av maskiner som har avtale om sakkyndig kontroll utført av Molde Maskinsakkyndige
Virksomhet, følger opp punktene nedenfor.
Nr. Tekst
1
Krav til sakkyndig kontroll
Krav til sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr finnes i Forskrift om bruk av
arbeidsutstyr (AT-555) Kap. IX.
2

Periodisk kontroll foretas til følgende tidspunkter:
• hver 12. måned
• når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan
medføre fare for liv og helse når det skal tas i bruk igjen
• når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med
hyppigere kontroll
• når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning
• etter større reparasjoner eller ombygginger.
Eier av maskinen besørger selv bestilling av kontroll i ovennevte tilfeller.

3

Dokumenter
Alle aktuelle dokumenter skal følge maskinen ved fremstilling til kontroll;
samsvarserklæring, bruksanvisninger, vedlikeholdsmanual, vedlikeholdsjournal,
kontrollrapporter for tidligere kontroller, samt eventuelle skriv vedrørende kontroll.
Kontrolldokument for siste kontroll skal alltid finnes i maskinen og på forlangende
forelegges myndigheter og/eller sakkyndig kontrollør. Ved eierskifte skal
dokumentasjon følge maskinen.

4

3-01.3

Ref.
AT-555
kap. IX

AT-555
§55

AT-555
§14 og
§57

Forberedelse og eiers/operatørs medvirkning
Maskin må være rengjort, og klargjort for inspeksjon ved fremstilling til kontroll. Er
ikke maskinen i en slik tilstand at kontroll kan gjennomføres på forsvarlig måte må
kontroll utsettes til dette er brakt i orden.
Operatør av maskin bør gi skriftlig melding til kontrollør om kjente feil og mangler
eller være tilgjengelig når kontroll utføres.

5

6

Resultat av kontrollen
• Når kontroll er gjennomført og maskinen funnet i orden, krysses det av for
brukstillatelse, det kvitteres det på kontrollrapporten og kontrollmerket
settes på maskinen.
• Ved mindre feil/mangler kan brukstillatelse gis. Eieren besørger utbedring
av anmerkninger.
• Ved feil/mangler som vedrører sikkerhet og/eller behov for ombygging, gis
det bruksforbud. Maskinen må da fremstilles til ny sakkyndig kontroll etter
at mangler er utbedret.
Iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr skal utstyrt tas ut av bruk til er
fremstilt til ny sakkyndig kontroll og brukstillatelse er gitt.
Dersom eier mener at utstyret kan brukes i perioden frem til feil/mangler er rettet
må han selv søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til dette. Kontrolløren kan ikke
gi slik dispensasjon, selv ved små feil/mangler som vedrører sikkerhet.

AT-555
§6

Reparasjoner og service
Eier av maskin står fritt i sitt valg av verksted for utførelse av service og
reparasjoner.
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