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 medarbejderens navn  
 
Ovennævnte medarbejder ved (selskabets navn) bemyndiges herved som holdleder i hen-
hold til Stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) bestemmelser med følgende arbejdsområder: 
 

Stærkstrømsbekendtgørelsen Kapitel 6.3 
Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding (L-AUS) 

 
Dato:    
   Navn 

   Driftsleder 

 
Bemyndigelsen modtaget 
 
Dato:    
   Navn 

   Medarbejder  

 
En holdleder er defineret i SB kapitel 3.2.8 således: 
 
Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at lede og føre tilsyn 
med arbejde på arbejdsstedet. 
 
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 arbejdet skal holdlederen varetage følgende pligter og ansvar jf. SB  
kapitel 6.3. 
 
6.3.4 Før arbejdet. 
6.3.4.1 Holdlederen skal sørge for, at bestemmelserne i efterfølgende pkt. 1 til 4 opfyldes. 
 1. Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, 
  -  at kortslutning eller jordslutning ikke forårsages af værktøj eller materiel, og 
  -  at ingen kommer i direkte berøring med spændingsførende dele. 
  Note: Opmærksomheden henledes her særligt på risikoen for samtidig berøring af spæn- 

 dingsførende anlægsdele og andre metalliske anlægsdele, fx barduner, stålmaster, 
 bæreliner, jordledere, armaturer hørende til gade- og vejbelysningsinstallationer, 
 teleledninger og steldele hørende til tavler og skabe. 

 
  Afhængig af anlæggets og arbejdets art skal der til opfyldelse af oven- 

stående anvendes et eller flere af følgende beskyttelsesmidler: 
 
  Isolerende håndværktøj. 
 
  Personlig beskyttelsesudrustning, herunder langærmet beklædning samt 

isolerende handsker, eventuelt suppleret med beskyttelseshandsker. 
 
  Isolerende afskærmninger. 
 
 2. Værktøj og udrustning skal være til rådighed i tilstrækkeligt omfang og være 

fri for synlige fejl. 
 
 3. Holdlederen skal give fornøden instruktion til arbejdsholdet om, 
  -  hvilket arbejde der skal udføres, 
  -  arbejdsstedets afgrænsning, 
  -  spændingsførende anlægsdele på eller nær ved arbejdsstedet, 

-  jordforbundne anlægsdele på eller nær ved arbejdsstedet, 
  -  arbejdets udførelse, 
  -  sikkerhedsforanstaltninger, jf. pkt.1. 
 
 4. Arbejdet må ikke påbegyndes, når vejrforholdene gør det uforsvarligt at 

udføre dette. 
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6.3.5 Under arbejdet. 
6.3.5.1 Holdlederen skal sørge for, 
 -  at den givne instruktion følges, 
 -  at de trufne sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, 
 -  at arbejdet afbrydes, hvis der under arbejdet indtræffer omstændigheder, 
    der gør dette påkrævet. 
 Note: Eksempler: 
  Vejrforholdene gør det uforsvarligt at fortsætte arbejdet. 
  Der opstår fejl på isolerende værktøj og udrustning. 
 
6.3.6 Efter arbejdet. 
 Holdlederen skal sikre sig, 
 -  at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra  
    anlægget, 
 -  at alle kapslingsdele, låger o.l., som har været fjernet/åbnet under arbejdet, 

    er genetableret/lukket. 
 


