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1. BAKGRUNN
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HENSIKT

– Maskinområdet er svært viktig for økonomien i EU

– EU måtte ta grep for å redusere høye sosiale kostnader 

• som følge av mange indirekte og direkte ulykker 

• ved bruk av maskiner ved : 

• Å konstruere og bygge maskinene sikre og 

• Riktig installasjon og vedlikehold
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« FORSKRIFT OM MASKINER »

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner  

konstrueres, bygges og vedlikeholdes slik at: 

– Arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander 

– ER vernet mot skader på liv og helse og ikke blir 

utsatt for uheldige belastninger. 

Forskriften er tilpasset EUs rådsdirektiver
– Maskiner:  2006/42/EF 

– Utslipp fra forbrenningsmotorer:  97/68/EF

– Støyemisjon utendørs:   2000/14/EF
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2. HVA ER EN MASKIN?
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A.    MASKIN 

– En sammensatt enhet 

• som er utstyrt med, eller er beregnet til å utstyres med, et 

drivsystem uten direkte drivkraft fra mennesker eller dyr og 

• som består av sammenkoblede deler for en bestemt bruk og 

• hvorav minst en del er i bevegelse

– En sammensatt enhet som over men som bare mangler 

deler for tilkobling på stedet eller til energikilder og drivkraft 

– Gjelder også en samling maskiner for bestemt resultat
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B.   DELVIS FERDIGSTILT MASKIN

– En sammensatt enhet som nesten er en maskin men som ikke 

kan utføre en bestemt funksjon og som er ment å 

• monteres inn i andre maskiner eller 

• sammenstilles med andre maskiner eller andre delvis ferdigstilte 

maskiner 

• og som til sammen blir en maskin

(Et driv-system er en delvis ferdigstilt maskin)
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EKSEMPLER PÅ MASKIN / DELVIS 

FERDIGSTILT MASKIN

• Bearbeiding av mat, tekstiler, plast, gummi, metall og tre

• Montasje, pakking og materialhåndtering

• Inspeksjon og prøving

• Varme og ventilasjon i bygg

• Kompressorer og pumper

• Løfteutstyr (kraner – lift - løftebord)

• Transport av personer – rulletrapper, byggeplassheiser og heiser

• Automatiske dører og porter  +++   -

Alt er maskiner men forskjellig regelverk: MD, LVD, HD, fel
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3. PRODUKTDEFINERTE 

MASKINTYPER
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OMFANG MASKINER

1. Maskiner for bruk av arbeidstakere ved utførelse av 

arbeid  (Eks: Dreiebenk)

2. Maskiner for bruk av forbrukere 

(Eks. Miksmaster og varmepumpe)

3. Maskiner som utfører en tjeneste for forbrukere 

(Eks. Bagasjetransportbånd flyplass)
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OMFANG MASKINER

Det nye maskindirektivet 2006/42/EC er produkt relatert og 

IKKE risiko relatert

– Både LVD, MD og HD er totale sikkerhetsdirektiver -

omfatter alle typer risiko:

• Cenelec standarder omfatter total sikkerhet til elektrotekniske produkter 

- ikke bare elektroteknisk sikkerhet til produkter

– Husholdningsprodukter for bruk i hjemmet er 

• utstyr ment å brukes hjemme og 

• utstyr ment for bruk av ufaglærte i tilsvarende omgivelser –

som i butikker, kontorer, hotellrom, gårdsbygninger ol.
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MASKINER: MASKINDIREKTIVET ELLER LVD?
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Eksempler på maskin
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MASKINER  utført etter EN 60335 serien 

• Husholdningsmaskiner for bruk i hjemmet (LVD - FEU)

– Miksmaster, varmepumpe, airconditionsystem, 
kjøkkenventilator, vifter, sirkulasjonspumper, vaskemaskiner

– EN 60335 serien 

• Maskiner for bruk av privatpersoner (Maskindirektivet –
Produktkontroll-loven)

– Motorsystemer for gardiner, persienner solskjerming - porter, 
dører og vinduer - garasjeporter for bolig

• NEK EN 60335-X Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater - Sikkerhet
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MASKINER «FØR OG ETTER»

1. Forskrift om maskiner gjelder konstruksjon, bygging og 

omsetning av maskiner.

2. Forskrift om utførelse av arbeid gjelder ved bruk av 

arbeidsutstyr, samt opplæring i og sakkyndig kontroll av slikt 

utstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver 

enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og 

dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne 

forskriften. 

3. Produsentforskriften – maskin som ikke er maskin
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MASKINER SOM BRUKES AV VIRKSOMHET

• Maskiner for bruk av arbeidstakere ved utførelse av 
arbeid (Forskrift om maskiner => Maskindirektivet)

• Maskiner som ikke er maskiner –
(Produsent-forskriften)

– Sceneutstyr ….

• Drift og vedlikehold av maskiner –
(Forskrift om utførelse av arbeid)
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4. GRENSESNITT MASKIN 

ELEKTRISK INSTALLASJON
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ELEKTRISK INSTALLASJON OG MASKINER

Strømforsyning til maskinen:

• Forbrukerkurs frem til tilkoblingsklemmene på 
maskintavlen (FEL (NEK 400))

• Frakobling og utkobling for sikkert vedlikehold og 
service av husholdningsmaskiner:

– NEK 400 avsnitt 537  

– omfattes av LVD og NEK EN 60335 serien;  
eks varmepumpe, kjøkkenventilator ol.
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ELEKTRISKE INSTALLASJONER I MASKINER 
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• NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet

• Elektrisk utstyr i maskiner

• Del 1: Generelle krav

• NEK NK44:  6. utgave kommer i 2018 med 

mange endringer, utvidelser og guider

 Dekker alle elektriske installasjoner på 

maskiner

 Tilpasset både maskinbyggere og brukere



Maskindirektivet / Lavspenningsdirektivet

Lavspenningsdirektivet (LVD) gjelder for maskiner:

• For bruk i hjemmet (domestic use)

• Kontormaskiner (office use)

Maskindirektiv (MD) gjelder for maskiner:

• I produksjonsindustri (industrial use - produksjonsbedrift)

• For bruk i virksomhet (commercial use – kontorbygg –

kjøpesenter ol)

• Som brukes av privatpersoner i butikker, flyplasser, 

garasjeanlegg ol. 

23



Maskiner – ansvarlig myndighet

Arbeidstilsynet er forvaltningsmyndighet for 

• Maskiner som brukes av arbeidstakere (FM)

DSB er forvaltningsmyndighet for

• Maskiner som benyttes av privatpersoner (FM)

• Maskiner som omfattes av FEU (LVD) og Produktkontrolloven

• Elektriske forsyning frem til maskinen (FEL)

• Elektriske farer med maskiner generelt (FEL og DLE tilsyn)

DiBK heismaskiner for persontransport i lukket heisstol
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5. OPPSUMMERING

KONKLUSJON

25



Maskiner

• En MASKIN er en enhet 
– med minst en bevegelig del 

– som drives av en motor el. 

– for et bestemt formål

• Grensesnitt installasjon ved tilkoblingsklemmene på maskinen

• Definisjonen er produkt relatert – ikke risikorelatert (som før)

• Produkttype angir hvilket regelverk som gjelder (MD, LVD, HD, fel)

• Maskiner kan være 
– For bruk av arbeidstakere

– For bruk av forbrukere

– Være tjenester som forbrukere må benytte
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