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

Stærkstrømsbekendtgørelsen Kapitel 6.6 
Arbejde på højspændingsanlæg under spænding (AUS klasse 1) 

 
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 be-
mærke 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 ka-
pitel 6.6. 
 
6.6.2.5 Før arbejdet. 
6.6.2.5.1 Holdlederen skal 
 1. sikre sig, 
 - at arbejdet kan udføres efter arbejdsinstruktionen, 
 - at arbejdsholdets deltagere har nødvendig oplæring og rutine i de opgaver,  

som de skal udføre, og 
 - at arbejdsholdets deltagere er nøje instrueret om, hvilket værktøj og hvilken  

udrustning der skal anvendes. 
 
 2. give fornøden instruktion til arbejdsholdets deltagere om 
 - hvilket arbejde der skal udføres, 
 - arbejdsstedets afgrænsning, 
 - arbejdsinstruktionens indhold. 
 
 3. kontrollere, 
 - om værktøj og udrustning er i overensstemmelse med arbejdsinstruktionen, 
 - om anlægsdele, som kan forårsage uheld under arbejdet, er fri for synlige  

fejl, 
 - om ikke-jordforbundne metaldele, som det under arbejdet er muligt at  

 berøre, og som ikke indgår i anlæggets normalt spændingsførende anlægs-
dele (fx ståltraverser på træmaster) er spændingsførende, og 

 - om der på arbejdsstedet er tilfredsstillende teleforbindelse med koblings- 
lederen. 

 
 4. sørge for, 
 - at konstaterede fejl og mangler afhjælpes, 
 - at værktøj og udrustning er rent og tørt og uden synlige fejl, 
 - mærkning i overensstemmelse med arbejdsinstruktionen af master og  
  konstruktionsdele med de sikkerhedsafstande, som er fastlagt for arbejdet, 

 - at arbejdet ikke påbegyndes under vejrforhold, som ikke er i overensstem-
melse med værktøjets anvendelsesområde, eller hvis der er grund til at  

  vente, at sådanne forhold kan indtræffe, før arbejdet er afsluttet, og 
 - at arbejdet ikke påbegyndes med jordfejl på nettet, såfremt der er forbud 

herimod i arbejdsinstruktionen. 



Instruks for holdleder. 
 

 (05/05 – HL 6.6) Side 3 af 3 

6.6.2.6 Under arbejdet. 
6.6.2.6.1 Holdlederen skal 
 1. sørge for, 
 - at arbejdsinstruktionen følges, herunder at deri angivne sikkerhedsafstande  

overholdes, 
 - at afstanden mellem faserne indbyrdes og mellem faser og jord og andre ob-

jekter ikke reduceres så meget, at der kan opstå fare. 
 2. påse, 
 - at isolerstænger ikke lægges direkte på jorden, og at de aftørres med en tør  

klud, før de anvendes, og 
 - at arbejdsholdet om nødvendigt bruger bomuldshandsker for at forhindre 

svedafsætning på stængerne. 
 
6.6.2.7 Efter arbejdet. 

Holdlederen skal 
 1. påse, at værktøj og udrustning er fjernet fra anlægget. 
 2. undersøge, om værktøj og udrustning eller anlægget er påført skader under  

arbejdet, samt give nødvendig meddelelse herom, så skaderne kan blive  
udbedret. 

 


