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 medarbejderens navn  
 
Ovennævnte medarbejder ved (selskabets navn) bemyndiges herved som arbejdsleder  
i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) bestemmelser med følgende arbejds-
områder: 
 

Stærkstrømsbekendtgørelsen Kapitel 5 og 6 
 
Dato:    
   Navn 

   Driftsleder 

 
Delegeringen modtaget 
 
Dato:    
   Navn 

   Medarbejder  

 
En arbejdsleder er defineret i SB kapitel 3.2.7 således: 
 
Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at tilrettelægge,  
lede og føre tilsyn med arbejde. 
 
En sagkyndig person er defineret i SB kapitel 3.2.1 således: 
 
Person med relevant uddannelse og erfaring, der sætter ham eller hende i stand til  
at bemærke risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre. 
 
Driftslederen er defineret i SB kapitel 3.2.4 således: 
 
Sagkyndig person, som af ejeren af anlægget har fået overdraget ansvaret for drift  
og vedligeholdelse af anlægget. 
 
Instruks er defineret i SB kapitel 3.2.13 således: 
 
Skriftlig meddelelse fra driftslederen, som nærmere præciserer, hvorledes og/eller  
af hvem givne opgaver eller funktioner udføres. 
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I forbindelse med arbejdsledelse skal arbejdslederen varetage følgende pligter og ansvar 
jf. SB kapitel 5 og 6. 
 
Kapitel 5  Standardopgaver 
 
5.10.3 Sikkerhedsafstanden skal være fastsat enten af arbejdslederen, der har anvist den 

arbejdsprocedure, hvorunder advarselsmarkeringen, afspærringen eller  
afskærmningen skal opsættes og fjernes, eller i en for denne procedure fastlagt 
instruks. 

  
Kapitel 6  Arbejdsopgaver 
 
6.1 Almindeligt. 
 
6.1.3 Iværksættelse af arbejde. 
 
 Procedurer for arbejde på eller nær ved højspændingsanlæg må kun iværksættes 

af en arbejdsleder eller efter fastlagte instrukser. 
 
 Note: Iværksættelse af arbejde efter fastlagte instrukser bør kun ske ved rutineprægede  

procedurer, der ofte gentages på de samme typer anlæg. 
 
6.1.4.1 Før iværksættelse af et arbejde skal arbejdslederen have foretaget omhyggelig 

planlægning af arbejdet efter de bestemmelser, der gælder herfor i 6.1.2. 
 
6.1.4.2 Ved iværksættelse af et arbejde skal arbejdslederen sørge for, at de, der skal  

udføre arbejdet, får tilstrækkelig instruktion til at sikre, at arbejdet bliver udført  
således som planlagt. 

 
 Note: Ved komplekse eller omfattende arbejder kan det være nødvendigt at give instruktionen i en 

skriftlig arbejdsinstruktion, der i fornødent omfang er suppleret med tegninger, netplaner o.l. 
  Ved AUS kræves der altid en skriftlig arbejdsinstruktion. 
 
6.1.4.3 Arbejdslederen skal føre tilsyn på arbejdsområdet i det omfang, som er nødven-

digt for at sikre, at arbejdet bliver udført således som planlagt. 
 
6.5 Proceduren for arbejde nær ved højspændingsanlæg under spænding 
 
6.5.1.2 Der skal, enten af arbejdslederen eller i en instruks for proceduren, være fastsat 

sikkerhedsafstande og anvist etablering af hensigtsmæssige sikkerhedsforanstalt-
ninger for at sikre, at ingen under udførelsen af proceduren utilsigtet kommer ind i 
farezonen omkring de spændingsførende dele af højspændingsanlægget. 


