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CE = Communautées Européennes 

Öryggi véla og CE merkingar: 

 Framleiðandinn ber fulla ábyrgð á að vélarnar hans 

uppfylli allar kröfur – þegar vélin er vélin er móttekin 

hjá notandanum 

 Vinnuveitandinn ber fulla ábyrgð á að vélarnar hans 

uppfylli allar kröfur  - þegar vélarnar eru notaðar 
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Inngangur 

 

Atvinnurekendur, verkstjórar, verkfræðingar, vélstjórar, öryggisfulltrúar og íslenskir iðnaðarmenn 

(vélvirkjar, málmiðnaðarfólk o.fl. starfsstéttir) vinna oft störf þar sem þörf er fyrir nokkra innsýn í 

regluverkið varðandi CE merktan vélbúnað. Þessi þörf kemur m.a. upp við eftirfarandi aðstæður: 

 

 Innkaup á vélbúnaði og tækjum 

 Smíði á vélum 

 Ráðgjöf við viðskiptavini um vélbúnað 

 Uppsetning og fyrsta gangsetning búnaðar 

 Breytingar á vélbúnaði 

 Endurnýjun vélbúnaðar 

 Samsetningu vélasamstæðna 

 

Til að auka meðvitund áðurnefndra starfsstétta um kröfur varðandi CE merkingar og vélbúnaði var 

ákváðið að taka saman stutt upplýsingarhefti um helstu atriði sem varða CE merkingar á vélbúnaði – 

þar sem sérstök áhersla yrði lögð á mögulega gagnsemi fyrir vélstjóra og málmiðnaðarmenn. Verkið 

var samið með veglegum stuðningi frá Akkur styrktar- og menningarsjóði VM – og er liður í að koma 

fót öflugri þekkingarmiðlun milli fyrirtækja um vinnuverndar- og öryggismál. 

Í samantektinni er m.a. leitast við að svara ýmsum spurningum s.s.: 

 

 Hvað er CE merking? 

 Hver framkvæmir CE merkingu? 

 Hvað þarf helst að varast við innkaup á vélum varðandi CE merkingar? 

 Hvaða skyldur falla á þann sem vélvæðir gamla verkstæðishurð?  

 Hvaða kröfur gilda um gamlar vélar? 

 Þarf að CE merkja vélasamstæður (með nokkrum CE merktum vélum)? 

 Hvaða reglur gilda þegar maður breytir vélum? 

 Af hverju eru notendaleiðbeiningar svo mikilvægar? 

 Hvaða kröfur gilda um eftirlit og úttektir? 

 Hvaða reglur eru um neyðarstopp, vélahlífar og læsingar á vélum? 

 Hvenær getur maður óvart orðið ábyrgur sem framleiðandi vélar? 

 

Það er von okkar að samantektin auki þekkingu íslenskra vélstjóra og málmiðnaðarmanna á CE 

merkingum og auðveldi þeim að fóta sig innan regluverksins varðandi öruggan vélbúnað. 

 

 

Vinnuumhverfissetrið ehf 2016 

Fyrir www.ohu.is 
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Hvað er CE merking 

 

Fyrir fáeinum áratugum síðan voru flest lönd Evrópu með eigin staðla varðandi framleiðslu og sölu af 

ýmsu tagi þ.m.t. vélbúnað. Ólíkir staðlar ollu ýmsum töfum og kostnaðarauka fyrir framleiðendur og 

þeir virkuðu í reynd sem nokkurskonar viðskiptahindranir í viðskiptum milli landa. Með tilkomu innri 

markaðar Evrópusambandsins (EC) sem byggir á sameiginlegum markaði sem er staðlaður gegnum 

löggjöf sem öll aðildarríkin eru skyldug til að setja. Slík lög varða hið svonefnda ”fjórfrelsi” sem á að 

tryggja frjálsa för fólks, varnings, þjónustu og fjármagns um landamæri aðildarríkjanna og nær 

fyrirkomulagið auk Evrópusambandsríkjanna til Noregs, Íslands, Liechtenstein, Sviss og Tyrklands.   

Evrópusambandið hefur gegnum tíðina þróað aðferðir til að fjarlægja hindranir fyrir frjálsu vöruflæði 

milli landa. Meðal þessara eru ”New approach” og ”Global approach” aðferðirnar. New approach 

aðferðin sem þýða má sem “Nýja aðferðin” felst í að Evrópusambandið setur markmið sem eiga að 

nást varðandi öryggi og heilbrigði vara (í stað ítarlegra forskrifta). Framleiðendum er falið að ákvarða 

sjálfum hvernig markmiðin nást en Evrópusambandið stendur fyrir útgáfu staðla sem framleiðendur 

geta fylgt. Global approach (almenna nálgunin) er á hinn bóginn aðferð sem snýst um hvernig menn 

standa að samræmismati þ.e. staðfestingaferlinu á að vörur uppfylli skilyrði hins opinbera. Sameginlegi 

þráðurinn milli þessara samvirkandi aðferða liggur í að aðferðirnar lágmarka afskipti hins opinbera og 

eftirláta atvinnulífinu mesta mögulega frelsi til að ákveða hvernig komið skuli til móts við kröfur hins 

opinbera. 

Evrópusambandið hefur gefið út nokkurn fjölda tilskipana (á þriðja tug) sem innihalda kröfu um CE 

merkingu á vörum. CE merkið er samevrópskt merki sem setja ber á vöruflokka sem heira undir 

evróputilskipanir. Tilgangur CE merkingarinnar er tvíþættur - annarsvegar að gera kröfur um 

heilsusamlegar og öruggar vörur og hinsvegar að draga úr fjölda tæknilegra viðskiptahindrana innan 

EES svæðisins. CE merkið virkar sem einskonar ferðapassi á Evrópusambandssvæðinu.  Í því felst að á 

Íslandi gera skal ráð fyrir að CE merktar vörur frá Spáni séu í lagi varðandi öryggi og heilbrigði (og öfugt) 

– hvað vélbúnað varðar gildir að það má ekki setja sérstakar þjóðlegar kröfur til vara.  

 

 

             

 

Tilskipanir Evrópusambandsins (direktives) er þjóðlöndunum skylt að taka upp í löggjöf landanna en í 

þeim eru sett fram skilyrði þ.e. grunnkröfur sem geta fjallað um hönnun vara og virkni eða eðli 

notendaleiðbeininga í grófum dráttum en framleiðandanum er eftirlátið að ákvaða hvernig kröfurnar 

eru í raun uppfylltar 

Það er hér sem EN-staðlarnir koma til sögunnar – framleiðendur geta ákveðið að styðjast við sam-

evrópska, samræmda (harmonized) EN staðla sem innihalda tæknilegu smáatriðin og 

kröfuskilgreiningar – staðlarnir eru ekki lagatextar sem skylt er að uppfylla – en ef staðlarnir eru notaðir 

má ganga út frá að grunnkröfur tilskipana séu uppfylltar (reyndar eru byggingarvörur sérstakar – þar 

er skylt að uppfylla staðlana). Í ákveðnum skilningi mætti líklega segja að staðlar séu ”best praxis”.   

Á fylgjandi síðum verður athyglinni alfarið beint að ”Vélatilskipuninni” og CE merkingum vélbúnaðar. 

 

Væntingaréttur 

Vélar sem eru framleiddar í samræmi við samræmda evrópustaðla (EN-staðla) ber 

að ganga út frá - að uppfylli grunnkröfur vélatilskipunar um heilsuvernd og öryggi í 

tengslum við hönnun og smíði véla. 
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Fyrir hvað stendur CE-merkið: 

 

CE -merkið má skilja sem „vegabréf” vörunnar sem tryggir henni frjálst flæði yfir landamæri allra ESB 

og EES landanna án tæknilegra þjóðlegra viðskiptahindrana. Umfram allt annað þá er CE-merkinu 

ætlað að gefa til kynna að vara sé örugg og heilsusamleg. CE-merkið er ekki ávísun á gæði – nema í 

skilningi sem lítur að öryggi og heilsu.  

 

 

 

 

 

CE-merkið er merki eða tákn sem segir notandanum að varan uppfylli tilteknar kröfur og þar með talið 

viðeigandi reglugerðir (t.d. byggingarreglugerð, lágspennureglugerð, vélareglugerð). 

 
Mikilvægar CE tilskipanir sem tengjast vélbúnaði 

 

Þegar augum er beint sérstaklega að kröfum sem gerðar eru varðandi öryggi og heilbrigði vélbúnaðar 

þ.e. krafna varðandi CE merkingar véla þá verður ljóst að kröfur geta komið frá nokkrum tilskipunum 

sem allar hafa verið innleiddar í íslensk lög. Það fer náttúrulega eftir eðli viðkomandi vélbúnaðar hvort 

einungis þurfi að horfa til vélatilskipunar eða hvort uppfylla þurfi kröfur annarra tilskipana einnig - 

Þetta eru einkum:  

 -Vélatilskipunin (MD 2006/42/EC) sem innleidd er með reglugerð 1005/2009 

 -Lágspennutilskipunin (LVD 73/23/EC) 

 -Rafsegulssviðs tilskipun (EMC 89/336/EC) 

 -Sprengifimt andrúmsloft ATEX (2014/34/EU) 

 -Þrýstiloft PED (97/23/EC) 

 

Kröfur laga og reglugerða til véla  

 

Á íslandi eru það lög 46/1980 vinnuverndarlögin (einkum greinar 1 og 29-33) sem setja lagaramman 

um vélar og tækjabúnað. 

Á íslandi er vélatilskipunin 2006/42/EC innleidd með reglugerð 1005/2009 um vélar og tæknilegan 

búnað. 

Reglugerð 367/2006 um notkun tækja (sjá t.d. gr. 4 og 5) er síðan nátengd vélatilskipuninni. 

Reglugerð 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs gerir kröfur (sjá m.a. gr. 2) 

Auk laga og reglna á sviði vinnuverndar og öryggsimála þá hafa tilskipun 85/374/EC um vöruábyrgð og 

regluverkið um væntingarrétt (m.a. reglugerð 62/1994 samningsviðauki við mannréttindasáttmála) 

mikið vægi varðandi skuldbindingar og ábyrgð framleiðanda, atvinnurekanda og starfsmanna.   

CE merkið er ekki gæðastimpill  heldur passi – ef við 

líkjum þessu við kröfur til bíla þá myndi það varða 

bremsur og öryggisbelti, loftpúða, varúðarljós og flautu 

en annars ekki tengt gæðum. 

 
 

Falli vél sem dæmi undir bæði vélatilskipunina og tilskipunina um 

sprengifimt andrúmsloft (ATEX) þarf CE merkingin að uppfylla kröfur 

beggja tilskipana 
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Evróputilskipanir og staðlar 

 

Tilskipanir og staðlar hafa mikið vægi fyrir framleiðendur véla og öryggisíhluta. Tilskipanir sem 

innihalda lágmarkskröfur um öryggi og heilbrigði þvinga framleiðendur til að uppfylla kröfurnar. Á 

Íslandi er vélatilskipunin innleidd í löggjöfina með reglugerð 1005/2009  

Í reglugerð 1005/2009 má finna kröfurnar sem gerðar eru varðandi öryggi og heilbrigði – þær kröfur 

eru settar fram í viðauka I við reglugerðina og eru settar fram sem almennt orðaðar grunnkröfur um 

heilsuvernd og öryggi – þær er skylt að uppfylla. 

Því hvernig hinum almennt orðuðu kröfum reglugerðarinnar verður best mætt er lýst nánar í sam-

ræmdum EN stöðlum. Það er ekki skylt að nota EN staðla - en með notkun þeirra er gengið út frá því 

að kröfur séu uppfylltar (væntingaréttur). Ef EN staðlar eru ekki notaðir þarf framleiðandi að sýna fram 

á að hin valda aðferð sé jafn góð og með notkun staðlanna.      

 

 

Það eru til 3 tegundir af stöðlum undir vélatilskipuninni þ.e. A-, B- og C-staðlar.  

A-staðlar eru grundvallaröryggisstaðlar auk þess sem þeir innihalda skilgreiningar á öryggishugtökum og öryggislögmálum 

sem gilda um allar vélar, útfærslur og uppsetningar. Þetta eru m.ö.o. almennir staðlar sem ná til allra véla og eiga að 

leiðbeina hönnuðum og framleiðendum að uppfylla öryggiskröfur. Dæmi um mikilvægan A-staðal er ÍST EN ISO 12100:2010 

Öryggi véla - Almennar grunnreglur um hönnun, áhættumat og áhættuminnkun. 

B-staðlar eru almennir öryggisstaðlar sem taka á einum eða fleiri öryggisþáttum eða einni eða fleiri tegundum öryggishlífa 

sem nota má við margar tegundir véla. B-staðlar skiptast í tvo flokka; B1- og B2-staðla.  

- B1-staðlar eru varðandi sértæka öryggisþætti s.s. öryggisfjarlægðir, yfirborðshitastig, hávaða o.s.frv. Dæmi um 

mikilvægan B1-staðal er  ÍST EN ISO – 1 Öryggi véla – Öryggishlutar stýrikerfa - Hluti 1: Almennar meginreglur um 

hönnun 

- B2-staðlar fjalla um öryggisvarnir véla s.s. tveggja handa stjórntæki, rofar á vélahlífar, þrýstinema, öryggishlífar o.fl. 

Dæmi um mikilvægan B2-staðal  er ÍST EN ISO 13850 Öryggi véla - Neyðarstöðvunarbúnaður - Meginreglur um hönnun. 

 C-staðlar (staðlar um vélaöryggi) snúast um ítarlegar öryggiskröfur varðandi ákveðnar vélar eða hópa véla. Dæmi um 

mikilvægan C-staðal er ÍST EN ISO 10218-2:2011 Þjarkar og þjarkabúnaður - Öryggiskröfur fyrir iðnaðarþjarka - Hluti 2: 

Þjarkakerfi og samþætting    
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 Reglugerð um vélar 1005/2009: 

 

Reglugerðin gildir um vélar sem ætlaðar eru til notkunar á vinnustöðum sem lög nr. 46/1980, um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum, gilda um. Reglugerðin gildir 

jafnframt um vélar sem seldar eru eða leigðar jöfnum höndum til notkunar við atvinnurekstur eða til 

einkanota sé ekki fjallað um þær í öðrum lögum eða reglugerðum. Reglugerðin gildir einnig um 

umskiptanlegan búnað, öryggisíhluti, ásláttarbúnað, keðjur, strengi og bönd ofin úr sterkum efnum, 

vélrænan yfirfærslubúnað sem unnt er að fjarlægja og ófullgerðar vélar. 

Í reglugerðinni eru hugtökin ”vél” og ”ófullgerð vél” skilgreind svo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt reglugerðinni er heimilt ”að setja á markað eða taka í notkun hérlendis vél” sem fullnægir 

ákvæðum reglugerðarinnar. Ennfremur er heimilt að setja á markað „ófullgerða vél“ þegar 

framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans hefur gefið yfirlýsingu um ísetningu þar sem fram 

kemur að ætlunin sé að setja hana í vél eða bæta henni við aðra ófullgerða vél svo úr verði vél.  

Í reglugerðinni er jafnframt tekið fram að óheimilt sé að setja á markað eða taka í notkun vélar eða 

ófullgerðar vélar, sem falla undir gildissvið reglugerðarinnar, nema að tryggt sé að heilsu og öryggi 

manna, og þar sem við á, öryggi húsdýra sem og eignum stafi ekki hætta af þeim vélum eða 

ófullgerðum vélum sem eru settar upp á réttan hátt, þeim haldið við sem skyldi og þær notaðar í 

fyrirhuguðum tilgangi eða við aðstæður sem skynsamlegt er að ætla að sjá megi fyrir. Vélar sem falla 

undir gildissvið reglugerðarinnar skulu fullnægja svonefndum ”grunnkröfum um heilsuvernd og 

öryggi” sem tilgreindar eru í I. viðauka reglugerðarinnar. 

Reglugerðin vinnur töluvert með hugtakið ”Framleiðandi” en það er skilgreint sem einstaklingur eða 

lögaðili sem hannar og/eða framleiðir vél eða ófullgerða vél, sem fellur undir reglugerðina og ber 

Vél:  

i. Samstæða sem hefur eða sem ætlunin er að hafi annað drifkerfi en milliliðalaust 

handafl eða afl dýra og er samsett af innbyrðis tengdum hlutum eða íhlutum, þar 

af a.m.k. einum hreyfanlegum, sem eru tengdir saman til tiltekinnar notkunar.  

ii. Samstæða skv. i-lið sem í vantar einungis íhlutina til að tengja hana á þeim stað 

þar sem á að nota hana eða við orkugjafa og hreyfiafl.  

iii. Samstæða skv. i- og ii-lið sem er tilbúin til uppsetningar en er einungis hæf til 

notkunar ef hún er fest á flutningatæki eða komið fyrir í byggingu eða mannvirki.  

iv. Samstæður véla skv. i-, ii- og iii-lið eða samstæður ófullgerðra véla, sbr. g-lið, 

sem er komið þannig fyrir og stjórnað að vélarnar vinni sem órofa heild að sama 

markmiði.  

v. Samstæða innbyrðis tengdra hluta eða íhluta, þar af a.m.k. einum 

hreyfanlegum, sem tengdir eru saman til að lyfta byrðum og eini aflgjafinn er 

milliliðalaust handafl. 

Ófullgerð vél: 

Samstæða sem uppfyllir að mestu leyti skilyrði til þess að geta talist vél en getur 

ekki sjálf framkvæmt sérstaka aðgerð. Drifkerfi er dæmi um ófullgerða vél. 

Ófullgerðar vélar eru einungis ætlaðar til þess að vera settar í eða bætt við aðra 

vél eða aðra ófullgerða vél eða búnað svo úr verði vél sem fellur undir reglugerð 

þessa. 
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ábyrgð á samræmi vélar eða ófullgerðrar vélar samkvæmt reglugerðinni í því skyni að setja hana á 

markað undir eigin nafni eða vörumerki eða til eigin nota. Ef framleiðandi er ekki til staðar skal hver 

einstaklingur eða lögaðili, sem setur á markað eða tekur í notkun vél eða ófullgerða vél sem fellur 

undir reglugerðina, teljast framleiðandi. 

Vegna þeirrar staðreyndar að það eru ekki allar vélar búnar til á EU svæðinu vinnur reglugerðin einnig 

með hugtakið ”viðurkenndur fulltrúi” en það er skilgreint sem einstaklingur eða lögaðili með staðfestu 

á Evrópska efnahagssvæðinu sem hefur skriflegt umboð frá framleiðanda til að uppfylla fyrir hönd 

hans, allar eða hluta af þeim skuldbindingum og formsatriðum sem leiða af reglugerðinni. 

Umtalsverðar kvaðir eru settar á framleiðendur véla. Samkvæmt reglugerðinni skal framleiðandi eða 

viðurkenndur fulltrúi hans sjá til þess að fram fari áhættumat til að ákvarða þær grunnkröfur um 

heilsuvernd og öryggi sem eiga við um vélina í samræmi við ákvæði I. viðauka reglugerðarinnar. Við 

hönnun og smíði vélarinnar skal taka tillit til niðurstaðna áhættumatsins. 

Jafnframt er kveðið á um að áður en vél er sett á markað og/eða tekin í notkun skuli framleiðandi eða 

viðurkenndur fulltrúi hans: 

a) tryggja að vélin uppfylli viðeigandi grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi 

sem settar eru fram í I. viðauka reglugerðarinnar;  
 

b) tryggja að tækniskjölin skv. VII. viðauka reglugerðarinnar séu tiltæk;  
 

c) veita nauðsynlegar upplýsingar, svo sem leiðbeiningar;  
 

d) gera samræmismat;  
 

e) semja EB-samræmisyfirlýsingu skv. viðauka reglugerðarinnar og tryggja að 

yfirlýsingin fylgi vélinni;  
 

f) einkenna vélina með CE-merki. 
 

Áður en ófullgerð vél er sett á markað skal framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans tryggja:  

- að viðeigandi tækniskjöl skv. viðauka reglugerðarinnar séu til reiðu;  

- leiðbeiningar um samsetningu skv. viðauka reglugerðarinnar séu til reiðu;  

- yfirlýsing um ísetningu skv. viðauka reglugerðarinnar hafi verið gefin út. Leiðbeiningar 

um samsetningu og yfirlýsing um ísetningu skulu fylgja ófullgerðu vélinni þar til hún 

hefur verið sett í vél en eftir það vera hluti af tækniskjölum þeirrar vélar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Í hnotskurn - samkvæmt reglugerðinni eiga allar vélar og búnaður sem teknar eru í notkun frá og með 

29 desember 2009 að vera CE merkt (ófullgerðar vélar má ekki CE merkja). 

Ætlað samræmi og samræmdir staðlar.  

Vél sem einkennd er með CE-merki, ásamt því að EB-samræmisyfirlýsing (sbr. 

II. viðauka reglugerðarinnar) fylgir henni er álitin fullnægja öllum ákvæðum 

reglugerðarinnar.  

Þegar vél hefur verið framleidd í samræmi við samræmdan staðal sem birtur 

hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og slíkur staðall fjallar um 

eina eða fleiri af grunnkröfum um heilsuvernd og öryggi skal ganga út frá því 

að vélin uppfylli viðeigandi grunnkröfur 
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Undanþágur frá vélatilskipuninni 

 

Reglugerð 1005/2009 gildir ekki um:  

a. öryggisíhluti sem ætlaðir eru til notkunar sem varahlutir í stað sams konar íhluta og sem 

framleiðandi upphaflegu vélarinnar lætur í té,  

b. sérstakan búnað eða tæki til nota á sýningarsvæðum og/eða í skemmtigörðum,  

c. vélar sem eru sérhannaðar fyrir kjarnorku eða notaðar í tengslum við hana og geta orsakað 

geislavirkni ef þær bila,  

d. vopn, að meðtöldum skotvopnum,  

e. eftirfarandi flutningatæki:  

i. dráttarvélar til nota í landbúnaði eða skógariðnaði, sem reglugerð nr. 822/2004, um gerð 

og búnað ökutækja, með síðari breytingum, gildir um að undanskildum vélum sem festar eru 

á þessi ökutæki,  

ii. vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, sem reglugerð nr. 822/2004, um gerð og búnað 

ökutækja, með síðari breytingum, gildir um að undanskildum vélum sem festar eru á þessi 

ökutæki,  

iii. vélknúin ökutæki á tveimur eða þremur hjólum, sem reglugerð nr. 822/2004, um gerð og 

búnað ökutækja, með síðari breytingum, gildir um að undanskildum vélum sem festar eru á 

þessi ökutæki,  

iv. vélknúin ökutæki sem eingöngu eru ætluð til keppni og v. tæki til nota við flutninga í lofti, 

á vatni og á járnbrautum, að undanskildum vélum sem festar eru á þessi tæki.  

f. skip og færanleg mannvirki á grunnsævi ásamt vélum um borð í slíkum skipum og/eða 

mannvirkjum,  

g. vélar sem eru hannaðar og smíðaðar sérstaklega fyrir her eða lögreglu,  

h. vélar sem eru hannaðar og smíðaðar sérstaklega til rannsókna og ætlaðar til tímabundinna nota á 

rannsóknarstofum,  

i. vindubúnað í námum,  

j. vélar sem ætlaðar eru til að lyfta flytjendum listrænna atriða,  

k. rafmagns- og rafeindavörur sem teljast til eftirfarandi flokka, og falla undir reglugerð nr. 678/2009, 

um raforkuvirki, með síðari breytingum:  

i. heimilistæki til einkanotkunar,  

ii. hljóð- og myndflutningsbúnað,  

iii. upplýsingatæknibúnað,  

iv. venjulegar skrifstofuvélar,  

v. lágspennurafbúnað og stýribúnað,  

vi. rafmagnshreyfla.  

l. eftirfarandi gerðir háspennubúnaðar:  

i. rofbúnað og stýribúnað,  

ii. spennubreyta. 
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Samræmismat samkvæmt 1005/2009 (innleiðing vélatilskipunar EU) 
 

Það er algengur misskilningur að ef ný vél sé með CE merkingu þá sé slíkt samtímis trygging fyrir að 

vinnuaðstæðurnar við notkun vélbúnaðarins séu í lagi varðandi öryggi og heilsu starfsmanna. Margir 

búa yfir þeirri sannfæringu að það sé alltaf óvilhallur utanaðkomandi aðili sem komi að framkvæmd 

CE merkingarinnar og að vélin sé því ”vottuð” í ákveðnum skilningi. Framangreint þarf hins vegar alls 

ekki að vera tilfellið. 

Í iðnaði s.s. fiskvinnslu, málmsmíða- og véliðnaði hafa því miður verið dæmi um fyrirtæki sem hafa 

keypt vélbúnað á Íslandi eða frá útlöndum, vélbúnað sem sýnir sig svo að vera ekki í lagi varðandi 

vinnuumhverfis- og öryggismál. Í slíkum tilvikum getur jafnvel verið að CE merkingin sem slík hafi aukið 

enn frekar áhættu á slysum hjá starfsfólkinu.        

Sumar tegundir véla eru taldar þess eðlis að nauðsynlegt sé að leyta sérhæfðra leiða til að sýna fram 

á samræmi þeirra við kröfur vélatilskipunarinnar (sjá IV viðauki við reglugerð 1005/2009). Í lang festum 

tilvikum – líklega um 95% tilvika er hins vegar talið nægilegt að framleiðandinn ábyrgist sjálfur að 

vélbúnaðurinn sé öruggur í notkun, gefi út yfirlýsingu um samræmi og taki saman þau gögn sem 

gerðar eru kröfur um. 

Reglugerð 1005/2009 inniheldur góða lýsingu á kröfum um framkvæmd samræmismats. Sérlega 

hættulegur vélbúnaður er tekinn út á prófunarstofu eða af svokölluðum tilkynntum aðila (slíkur 

vélbúnaður er tilgreindur í viðauka reglugerðarinnar nr. IV). Neðangreint flæðirit sýnir kröfurnar um 

framkvæmd samræmismats.   

Flæðirit yfir framkvæmd samræmismats sbr. 10 gr. 1005/2009 

 

(þykka línan sýnir þegar framleiðandi framkvæmir sjálfur samræmismatið) 

Vélaframleiðandi sem hyggst smíða vél sem verður CE merkt byrjar ferlið með að skoða hvort 

fyrirhuguð vél falli undir skilgreiningu reglugerðar um vélar og tænilegan búnað.  

Ef fyrirhuguð vél fellur undir reglugerðina ber framleiðanda að vinna svonefnd tækniskjöl þ.m.t. 

áhættumat fyrir vélina. 

Næst athugar framleiðandinn hvort vélin er talin upp í vélalista í viðauka IV en það eru ýmsar 

hættulegar vélar s.s. hjólsagir, þykktarheflar, bandsagir, handkeðjusagir, pressur, bílalyftur, öryggis-

rofar o.fl.  Ef vélin er ekki á þessum lista ber framleiðanda sjálfum að vinna samræmismatið fyrir vélina 

– en það felst í vinnslu tækniskjala sbr. fylgjandi síðu (vélar á listanum gera frekari kröfur).  
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Skjalaskráning og upplýsingamiðlun 

 

Það sem íslenskum atvinnurekendum, verkfræðingum, vélvirkjum, vélstjórum, rafvirkjum og öðrum 

sem þurfa að setja sig inn í regluverkið varðandi vélbúnað kemur líklega mest á óvart eru kröfur 

reglugerðar 1005/2009 (innleiðing vélatilskipunar) um skjalavistun og skráningarskyldu. Í reglu-

verkinu er fjöldi krafna um skráningar í tengslum við hönnun, viðhald og sölu véla. Reglugerðin gerir 

m.a. kröfur um að það séu til svonefnd tækniskjöl fyrir vélar, ófullgerðar vélar og öryggisíhluti. 

Ennfremur eiga að fylgja notendaleiðbeiningar með vélum. Þá er gerð krafa um að vélum og öryggis-

íhlutum fylgi samræmisyfirlýsing auk þess sem ófullgerðum vélum eiga að fylgja yfirlýsing um bann við 

að taka í notkun fyrr en þær hafa verið settar saman í CE merkta vél – vel að merkja eftir 

samsetningarleiðbeiningum. Skjala- og skráningarkröfurnar minna líklega einhverja á kröfurnar um 

rekjanleika í matvælageiranum og mætti líklega segja að svipaðar hugmyndir séu undirliggjandi 

varðandi kröfurnar. 

A. Tækniskjöl fyrir vélar.  

Í tengslum við hönnun véla, öryggisíhluta og ófullgerðra véla eru gerðar ákveðnar kröfur um 

skjalaskráningu. Hér er krafan að hinum öryggislegu ígrundunum um búnaðinn sé lýst þ.e. 

útreikningum, hvaða grunnkröfur eigi við um vélina o.s.frv. Líklega er ekki hægt að gefa út endanlegan 

lista um hvað eigi að vera með í tækniskjölunum en í Í VII viðauka reglugerðarinnar er eftirfarandi 

lýsing á aðferðinni við gerð tækniskjala fyrir vélar - en tækniskjölin skulu sýna fram á að vélin 

samræmist kröfum reglugerðarinnar: 

1. Í tækniskjölunum skulu vera:  

a. smíðaskjöl sem innihalda:  

— almenna lýsingu á vélinni,  

— heildarteikningu af vélinni ásamt teikningum af stjórnrásum og viðeigandi lýsingum og 

útskýringum sem eru nauðsynlegar til að skilja virkni vélarinnar,  

— ítarlegar teikningar ásamt útreikningum, niðurstöðum prófana, vottorðum o.s.frv. sem þarf til að 

kanna hvort vélin sé í samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi,  

— skjöl um áhættumat sem sýna aðferðina sem fylgt var, þ.m.t.:  

i) lista yfir grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi sem gilda um vélina,  

ii) lýsingu á verndarráðstöfunum sem framkvæmdar eru til að koma í veg fyrir hætturnar eða 

draga úr áhættunni og, ef við á, upplýsingar um áhættuna sem enn er fyrir hendi vegna 

vélarinnar,  

— staðla og aðrar tækniforskriftir sem notaðar eru, með upplýsingum um grunnkröfur um 

heilsuvernd og öryggi sem falla undir staðlana,  

— allar tækniskýrslur sem skýra frá niðurstöðum úr prófunum sem framleiðandinn hefur framkvæmt 

eða framkvæmdar hafa verið af aðila sem framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans hefur 

valið til að framkvæma prófanir,  

— afrit af leiðbeiningum með vélinni,  

— ef við á, yfirlýsingu um ísetningu fyrir meðfylgjandi ófullgerðar vélar og viðeigandi leiðbeiningar 

um samsetningu slíkra véla,  

— ef við á, afrit af EB-samræmisyfirlýsingu fyrir vélina eða aðrar vörur sem felldar eru inn í vélina,  

— eintak af EB-samræmisyfirlýsingunni,  

 

b. innri ráðstafanir sem gerðar verða til að tryggja að vélin samræmist áfram ákvæðum reglugerðar 

þessarar ef um raðframleiðslu er að ræða. 
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Framleiðandi skal framkvæma nauðsynlegar rannsóknir og prófanir á vélarhlutum og fylgihlutum eða 

vélinni allri til að ákvarða hvort hún sé hönnuð og smíðuð þannig að unnt sé að setja hana saman og 

taka hana í notkun á öruggan hátt. Viðkomandi skýrslur og niðurstöður skulu vera hluti af 

tækniskjölunum. 

2. Tækniskjölin skv. lið 1 þessa viðauka skulu vera til reiðu fyrir Vinnueftirlit ríkisins í a.m.k. tíu ár eftir 

framleiðsludag vélar eða framleiðsludag síðasta eintaks af vélinni sé um raðframleiðslu að ræða. 

Tækniskjölin þarf hvorki að geyma á yfirráðasvæði Evrópska efnahagssvæðisins né þurfa þau ávallt að 

vera efnislega tiltæk. Hins vegar skal sá sem tilgreindur er í EB-samræmisyfirlýsingunni geta tekið þau 

saman og gert þau tiltæk innan frests sem er í eðlilegu samræmi við hversu flókin þau eru. Heimilt er 

að undanskilja úr tækniskjölunum ítarlega uppdrætti eða aðrar nákvæmar upplýsingar um samsetta 

hluti sem notaðir voru í framleiðslu vélar nema nauðsynlegt sé að þekkja til þeirra til að unnt sé að 

sannprófa samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi.  

3. Séu tækniskjöl ekki lögð fram þegar Vinnueftirlit ríkisins fer þess á leit með tilhlýðilega rökstuddri 

beiðni getur það verið nægileg ástæða til að draga í efa samræmi vélarinnar sem um ræðir við 

grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi. 

 

B. Viðeigandi tækniskjöl fyrir ófullgerðar vélar.  

Í tækniskjölum fyrir ófullgerðar vélar skal koma fram hvaða kröfum er beitt og fullnægt samkvæmt 

reglugerð 1005/2009. Í þeim skal koma fram hönnun, framleiðsluaðferð og virkni ófullgerðu vélarinnar 

eftir því sem nauðsynlegt er fyrir mat á samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi sem beitt 

er. Tækniskjölin skulu gerð á einu eða fleiri opinberum tungumálum Evrópska efnahagssvæðisins. Í 

tækniskjölunum skulu vera:  

a. smíðaskjöl sem innihalda:  

— heildarteikningu af ófullgerðu vélinni ásamt teikningum af stjórnrásum,  

— ítarlegar teikningar ásamt útreikningum, niðurstöðum prófana, vottorðum o.s.frv. sem þarf til að 

kanna hvort ófullgerða vélin sé í samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi sem beitt er,  

— skjöl um áhættumat sem sýna aðferðina sem fylgt var, þ.m.t.:  

i) lista yfir grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi sem er beitt og fullnægt,  

ii) lýsingu á verndarráðstöfunum sem framkvæmdar eru til að koma í veg fyrir hætturnar eða 

draga úr áhættunni og, ef við á, upplýsingum um áhættuna sem enn er fyrir hendi, 

iii) staðla og aðrar tækniforskriftir sem notaðar eru, með upplýsingum um grunnkröfur um 

heilsuvernd og öryggi sem falla undir staðlana,  

iv) allar tækniskýrslur sem skýra frá niðurstöðum úr prófunum sem framleiðandinn hefur 

framkvæmt eða framkvæmdar hafa verið af aðila sem framleiðandinn eða viðurkenndur 

fulltrúi hans hefur valið til að framkvæma prófanir,  

v) afrit af leiðbeiningum um samsetningu á ófullgerðu vélinni,  

 

b. innri ráðstafanir sem gerðar verða til að tryggja að ófullgerða vélin samræmist áfram 

grunnkröfunum um heilsuvernd og öryggi sem beitt er ef um raðframleiðslu er að ræða.  

 

Framleiðandi skal framkvæma nauðsynlegar rannsóknir og prófanir á vélarhlutum og fylgihlutum eða 

ófullgerðu vélinni allri til að ákvarða hvort hún sé hönnuð og smíðuð þannig að unnt sé að setja hana 

saman og nota hana á öruggan hátt. Viðkomandi skýrslur og niðurstöður skulu vera hluti af 

tækniskjölunum. Viðkomandi tækniskjöl skulu vera til reiðu í a.m.k. tíu ár eftir framleiðsludag 
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ófullgerðrar vélar eða framleiðsludag síðasta eintaks af ófullgerðu vélinni sé um raðframleiðslu að 

ræða og skulu lögð fyrir Vinnueftirlit ríkisins óski stofnunin eftir því. Tækniskjölin þarf hvorki að geyma 

á yfirráðasvæði Evrópska efnahagssvæðisins né þurfa þau ávallt að vera efnislega tiltæk. 

Einstaklingurinn, sem tilgreindur er í yfirlýsingunni um ísetningu, skal geta tekið þau saman og lagt þau 

fyrir Vinnueftirlit ríkisins.  

Séu viðkomandi tækniskjöl ekki lögð fram þegar Vinnueftirlit ríkisins fer þess á leit með tilhlýðilega 

rökstuddri beiðni getur það verið nægileg ástæða til að draga í efa samræmi ófullgerðu vélarinnar við 

þær grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi sem beitt hefur verið og hafa verið staðfestar. 

 

Upplýsingar, viðvaranir og notendaleiðbeiningar 

Meðal grunnkrafna sem gerðar eru til véla er að þeim fylgi notendaleiðbeiningar og má finna 

kröfulýsingu um innihald leiðbeininga í viðauka reglugerðar 1005/2009. Leiðbeiningarnar eiga m.a. að 

ná til notkunarsviðs, takmarkana við notkun, stillingar, viðhald, uppsetningu, samsetningu, 

sundurtöku, verndarráðstafanir, þjálfun starfsfólks, persónuhlífar og almennt að upplýsa um þær 

hættur sem ekki náðist  að eyða við hönnun véarinnar. Þá gerir reglugerðin einnig kröfur um merkingar 

og viðvaranir s.s. hljóð- eða ljósmerki þar sem slíks er þörf – auk þess sem vélar eiga að bera CE merkið, 

heiti vélar, smíðaár, heiti framleiðanda og heimilisfang. 

Eitt þeirra atriða sem oft vilja gleymast hérlendis er að fylgja forskrift framleiðanda um úttektir, 

þjónustu og viðhald vélbúnaðar  

 

Samræmisyfirlýsingar og yfirlýsing um ísetningu ófullgerðrar vélar 

Samræmisyfirlýsing og yfilýsing um ísetningu ófullgerðrar vélar eru meðal helstu hornsteina í 

aðferðarfræði nýaðferðar EU til að tryggja öryggi- og heilsu starfsfólks og frítt flæði á vörum milli EU 

landanna. Samræmisyfirlýsingin er yfirlýsing framleiðanda (eða viðurkennds fulltrúa hans) um að vélin 

uppfylli öll viðeigandi ákvæði reglugerðar 1005/2009 og ef við á, staðfesting með yfirlýsingu um 

samræmi við gildandi sérreglur sem vélin er í samræmi við. Reglugerðin gerir kröfur um innihad 

þessara yfirlýsinga sbr. lýsingu hér að neðan. 

Samræmisyfirlýsing er einnig tengipunktur margra laga í evrópsku samhengi, hér má nefna löggjöf um 

vöruábyrgð, væntingarétt, skaðabótarétt o.fl. Hér ættu menn almennt samkvæmt ráðleggingum 

dönsku staðlastofnunarinnar ekki að skrifa sig inn í of mikið – því þeim mun meiru þurfa menn þá 

mögulega síðar að krafla sig út úr. Best er að nota staðlað form eins og finnst í vélatilskipuninni eða 

styðjast við staðalinn ÍST EN ISO 17050-1:2010 

Texti reglugerðar er eftirfarandi: 

A. EB-samræmisyfirlýsing fyrir vélina.  

Yfirlýsing þessi skal vera samin samkvæmt sömu skilyrðum og notkunarleiðbeiningarnar, sbr. 

a- og b-lið í lið 1.7.4 í I. viðauka reglugerðar þessarar, og skal hún annaðhvort vera vélrituð 

eða handskrifuð með hástöfum. Hið sama gildir um þýðingar á yfirlýsingunni.  

Þessi yfirlýsing á eingöngu við um vélina í því ástandi sem hún var í er hún var sett á markað 

og undanskilur íhluti sem er bætt við og/eða aðgerðir sem endanlegur notandi framkvæmir 

síðan.  
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Í EB-samræmisyfirlýsingu skulu eftirfarandi atriði koma fram:  

 

1. nafn og heimilisfang framleiðanda og, ef við á, viðurkennds fulltrúa hans;  

2. nafn og heimilisfang einstaklings með heimild til að taka saman tækniskjölin og skal hann 

hafa staðfestu innan Evrópska efnahagssvæðisins;  

3. lýsing og auðkenni á vélinni, þ.m.t. almennt heiti, virkni, tegund, gerð, raðnúmer og 

verslunarheiti;  

4. staðfesting á að vélin uppfylli öll viðeigandi ákvæði reglugerðar þessarar og, ef við á, stað- 

festing með yfirlýsingu um samræmi við gildandi sérreglur sem vélin er í samræmi við. 

Vísa skal til viðeigandi gerða sem birtar hafa verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins;  

5. nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans, sem framkvæmdi EB-gerðarprófunina 

skv. IX. viðauka reglugerðar þessarar, og númer EB-gerðarprófunarvottorðsins, eftir því 

sem við á;  

6. nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem samþykkti alhliða 

gæðatryggingakerfið skv. X. viðauka reglugerðar þessarar, eftir því sem við á;  

7. tilvísun í samhæfðu staðlana sem eru notaðir, sbr. 2. mgr. 9. gr. reglugerðar þessarar, ef 

við á;  

8. tilvísun í aðra tæknistaðla og tækniforskriftir sem notast var við, eftir því sem við á;  

9. staður og dagsetning yfirlýsingarinnar;  

10. upplýsingar um þann sem undirritar og hefur umboð til að útbúa yfirlýsinguna fyrir hönd 

framleiðandans eða viðurkennds fulltrúa hans.  

B. Yfirlýsing um ísetningu ófullgerðrar vélar.  

Yfirlýsing þessi skal vera samin samkvæmt sömu skilyrðum og notkunarleiðbeiningarnar, sbr. 

a- og b-lið í lið 1.7.4 í I. viðauka reglugerðar þessarar, og skal hún annaðhvort vera vélrituð 

eða handskrifuð með hástöfum. Hið sama gildir um þýðingar á yfirlýsingunni. Í yfirlýsingu um 

ísetningu skulu eftirfarandi atriði koma fram:  

1. nafn og heimilisfang framleiðanda ófullgerðu vélarinnar og, ef við á, viðurkennds fulltrúa 

hans;  

2. nafn og heimilisfang einstaklings með heimild til að taka saman viðkomandi tækniskjöl og 

skal hann hafa staðfestu innan Evrópska efnahagssvæðisins;  

3. lýsing og auðkenni á ófullgerðu vélinni, þ.m.t. almennt heiti, virkni, tegund, gerð, 

raðnúmer og verslunarheiti;  

4. staðfesting á hvaða grunnkröfum reglugerðar þessarar hefur verið beitt og fullnægt og að 

viðkomandi tækniskjöl séu gerð skv. B-hluta VII. viðauka reglugerðar þessarar og, ef við á, 

staðfesting með yfirlýsingu um samræmi ófullgerðu vélarinnar við gildandi sérreglur. Vísa 

skal til viðeigandi gerða sem birtar hafa verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins; 

5. skuldbinding þess efnis að senda Vinnueftirliti ríkisins upplýsingar um ófullgerðu vélina 

berist um það rökstudd beiðni frá stofnuninni. Skuldbindingin tekur til aflyfirfærslunnar 

og gildir án fyrirvara um hugverkarétt framleiðanda ófullgerðu vélarinnar;  

6. staðfesting á að ófullgerða vélin verði ekki tekin í notkun fyrr en því hafi verið lýst yfir að 

sú vél, sem hún á að verða hluti af, sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, ef við 

á; 

7. staður og dagsetning yfirlýsingarinnar;  

8. upplýsingar um þann sem undirritar og hefur umboð til að útbúa yfirlýsinguna fyrir hönd 

framleiðandans eða viðurkennds fulltrúa hans. 
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Áhættumat 
 

Áhættumat er órjúfanlegur hluti af samræmismati og er sérstakt ákvæði um áhættumat í 6 grein 

reglugerðar 1005/200 (þ.e. innleiðingin á vélatilskipun) 

 

 

 

 

 

Mikilvægi áhættumats er síðan undirstrikað kirfilega í hinni almennu meginreglu nr. 1 um grunnkröfur 

um heilsuvernd og öryggi í tengslum við hönnun og smíði véla – sem kynnt er í fyrsta viðauka 

reglugerðarinnar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhættumat véla hefst strax á frumhönnunarstigi véla eða við þarfagreiningu og er síðan uppfært jafnt 

og þétt í ítrunarferli allt þar til smíði vélar og uppsetningu hennar lýkur.   

Við smíði góðrar, nothæfrar og öruggrar vélar er nauðsynlegt fyrir framleiðanda að meta hættur og 

áhættuþætti þannig að hönnun vélarinnar geri hana örugga við öll vinnsluskilyrði s.s. uppsetningu, 

stillingu, vinnslu, þrif, viðhald o.s.frv. Upplýsingaöflunin sem á sér stað við áhættumatið nýtist við 

hönnun vélarinnar og getur einnig komið að gagni við síðari breytingar, sambyggingu véla o.fl. auk þess 

sem vinnueftirlitið getur einnig séð í áhættumatinu að vélin sé nægjanlega örugg – áréttað skal að 

áhættumatið er einn helstu burðarásanna í tækniskjölum véla. 

Hvernig vinnur maður svo áhættumat?  

Áhættumatið varðar kröfur vélatilskipunarinnar (hérlendis reglugerðar 1005/2009). Kröfur 

regluverksins eru skýrðar nokkuð í leiðbeiningabæklingi EU með vélatilskipuninni en annars er 

ítarlegustu og mest bindandi forskriftina að finna í staðlinum IST EN ISO 12100:2010 Öryggi véla - 

6. gr. 

Áhættumat. 

Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skal sjá til þess að fram fari áhættumat til að 

ákvarða þær grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi sem eiga við um vélina í samræmi við 

ákvæði I. viðauka reglugerðar þessarar. Við hönnun og smíði vélarinnar skal taka tillit til 

niðurstaðna áhættumatsins. 

I Viðauki. Almennar meginreglur.  

1. Framleiðandi vélar eða viðurkenndur fulltrúi hans skal sjá til þess að fram fari 

áhættumat til að ákvarða hvaða grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi eigi við 

um vélina. Síðan skal hanna og smíða vélina þannig að tekið sé tillit til 

niðurstaðna áhættumatsins.  

Með því ítrunarferli áhættumats og ráðstafana til að draga úr áhættu sem um 

getur hér að framan skal framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans:  

 

- ákvarða takmörk vélarinnar, þ.m.t. fyrirhugaða notkun sem og þá 

rangnotkun sem skynsamlegt er að ætla að sjá megi fyrir,  

- greina hætturnar sem vélin kann að skapa og meðfylgjandi hættuástand,  

- meta áhættu, að teknu tilliti til alvarleika hugsanlegra meiðsla eða 

heilsutjóns og hverjar líkurnar á þeim séu,  

- meta áhættu í því skyni að ákvarða hvort gera þurfi ráðstafanir til að draga úr 

áhættu í samræmi við markmið reglugerðar þessarar,  

- afstýra hættum eða draga úr áhættunni sem tengist þessum hættum með 

því að beita verndarráðstöfunum í þeirri forgangsröð sem ákveðin er í b-lið í 

lið 1.1.2 þessa viðauka. 
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Almennar grunnreglur um hönnun, áhættumat og áhættuminnkun. Þetta er líklega mest notaði 

staðallinn undir vélatilskipuninni og í honum er m.a. gefin eftirfarandi aðferðarfræði við framkvæmd 

áhættumats: 

Til að innleiða áhættumat og minnkun áhættu, á hönnuðurinn að grípa til eftirfarandi 

aðgerða og í hinni gefnu atvikaröð: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það eru ekki einhlítar kröfur um hvernig áhættumatið eigi að líta út eða hversu umfangsmikið 

áhættumatið eigi að vera. Það má því búast við að áhættumat lítillar og einfaldrar vélar muni líta út 

með öðrum hætti en áhættumat fyrir stórar og flóknar vélasamstæður.  

Breska fyrirtækið Procter Machine Guarding er eitt margra fyrirtækja sem hefur til margra ára gefið út 

ágætis verkfæri til aðstoðar í vinnu áhættumats þ.e. Excel skjal sem getur einfaldað vinnuna við að 

halda utan um framkvæmd áhættumats.  

Verkfærið er aðgengilegt á slóðinni:  http://www.machinesafety.co.uk/compliance/risk-assessment 

Sambygging véla (vélasamstæður) 

 

Þegar menn tengja fleiri stakar vélar saman eins og t.d. þunnplöturúllu (coil) og stans (pressu) með 

færibandi þannig að úr verður heildstætt framleiðsluferli þ.e. vélasamstæða þá hefur í reynd verið 

búin til ný vél sem ætlunin er að taka í notkun – nýja vélasamstæðan fellur þá undir vélatilskipunina 

og það er því skylt að CE merkja hana. Þetta er eitt þeirra sviða varðandi CE merkingar sem oftast er 

sniðgengið hérlendis.  

 

Mönnum hefur oft yfirsést að þegar tvær eða fleiri CE merktar vélar eru sambyggðar þá þarf að tryggja 

öryggi, áhættumeta samsetninguna, vinna tækniskjöl fyrir samsetninguna, taka saman 

notendaleiðbeiningar, samræmisyfirlýsingu og CE merkja hina nýju vélasamstæðu. En hvaða reglur 

skyldu svo gilda á þessum vettvangi? – Hér verður leitast við að útskýra kröfurnar út frá fínu 

leiðbeiningahefti frá EU um vélatilskipunina (Guide to application of the machinery Directive 

2006/42/EC sem aðgengilegt er á internetinu) ásamt öðrum útgefnum leiðbeiningum og umsögnum 

sem gerð verður grein fyrir jafnt og þétt. 

 

Þegar reglur um sambyggingu eru ígrundaðar er mikilvægt að hugleiða skilgreiningu vélatilskipunar og 

þar með reglugerðar 1005/2009. Þar stendur m.a. í skilgreiningu á vél ” ... innbyrðis tengdum hlutum 

eða íhlutum, þar af a.m.k. einum hreyfanlegum, sem eru tengdir saman til tiltekinnar notkunar” og svo 

stendur þar um samstæður ”.... sem er komið þannig fyrir og stjórnað að vélarnar vinni sem órofa heild 

a) ákvarða takmörk vélarinnar, þ.m.t. fyrirhugaða notkun sem og þá 

rangnotkun sem skynsamlegt er að ætla að sjá megi fyrir 

b) greina hætturnar sem vélin kann að skapa og meðfylgjandi 

hættuástand (fyrst án hlífa og verndaraðgerða) 

c) meta áhættu fyrir hverja greinda hættu og hættuaðstæður 

d) meta áhættu og ákvarða hvort gera þurfi ráðstafanir til að draga úr 

áhættu 

e) eyða hættum eða draga úr áhættunni sem tengist þessum hættum 

með beitingu verndarráðstafa 
 

Þegar ofangreindu er lokið þarf að meta hvort auka þurfi enn frekar við öryggið 

t.d. með leiðbeiningum, persónuhlífum eða öðrum sambærilegum aðferðum  
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að sama markmiði”. Af framansögðu leiðir að vörur með hluti eða íhluti sem eru ekki tengdir saman í 

samstæðu falla ekki undir vélahugtakið. Vélatilskipunin á heldur ekki við um aðskilda vélaíhluti eins og 

þéttingar, kúlulegur, segulloka og vökvatjakka – sem hafa ekki ”tiltekna notkun” og eru ætlaðir til 

ísetningar í vélar (framleiðandi velur slíkt náttúrulega í samræmi við viðteknar venjur og staðla í 

greininni). 

 

Í 38 paragrafi leiðbeininga EU um vélatiskipunina er fjallað sérstaklega um vélasamstæður. Þar stendur 

að skilgreining véla vísi til þess að samstæðum sé fyrirkomið og stýrt þannig að þær virki sem samþætt 

heild í þeim tilgangi að ná sama lokamarkmiði. Til að hópur vélaeininga eða ófullgerðra véla geti talist 

sem vélasamstæða þurfa því öll eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt:       
 

 vélahlutirnir eru settir saman til að framkvæma sameiginlegt ferli, t.d. framleiðslu á 

ákveðinni vöru; 

 vélahlutirnir eru innbyrðis tengdir með þeim hætti að virkni hverrar einingar hefur bein áhrif 

á virkni annarra eininga eða samstæðunnar í heild sinni þannig að nauðsynlegt er að 

framkvæma heildrænt áhættumat fyrir samstæðuna  

 vélahlutirnir hafa sameiginlegt stýrikerfi 

 

Skilgreiningin á vélasamstæðum þarf ekki endilega að ná til heilla framleiðslusala með miklum fjölda 

véla, vélasamstæða og öðrum búnaði sem kemur frá mörgum framleiðendum. Hagnýtingu 

vélatilskipunar í tengslum við slíkar stórar einingar má venjulega haga með því að skipta einingunni 

niður í nokkra hluta sem geta talist vélasamstæður hver um sig. Í slíkum tilvikum þurfa áhættur sem 

skapast á mótum eininganna að vera teknar fyrir í samsetningarleiðbeiningum. Sá sem setur 

vélasamstæðu saman er talinn framleiðandi einingarinnar og ábyrgur fyrir að tryggja að einingin sé í 

heild sinni í samræmi við kröfur vélatilskipunarinnar um öryggi og heilbrigði. 

 

Vélasamstæður falla undir vélatilskipunina af því að öryggi þeirra er ekki einungis háð öruggri hönnun 

og uppbyggingu hinna einstöku eininga samstæðunnar heldur er einnig háð hæfi eininganna og 

skilflatanna milli þeirra (interfaces). Áhættumatið sem framleiðandi vélasamstæðu þarf að 

framkvæma þarf því að ná bæði yfir hæfi einstakra eininga m.t.t. öryggis samstæðunnar heildrænt og 

hættu sem gæti stafað af skilflötunum milli einstakra eininga. Áhættumatið þarf einnig að ná til allra 

áhættuþátta sem stafa af samstæðunni sem ekki hefur verið gerð grein fyrir í samræmisyfirlýsingu 

vélarinnar eða yfirlýsingu um ísetningu hafi um ófullgerða vél ásamt samsetningarleiðbeiningum verið 

að ræða. 

 

Framleiðandi vélasamstæðu þarf að: 

 framkvæma viðeigandi samræmismatsferli fyrir vélasamstæðuna  

 setja sértæka merkingu á vélasamstæðuna með upplýsingunum sem reglugerð 1005/2009 

gerir kröfur um þ.m.t. CE merkið. 

 taka saman og undirrita samræmisyfirlýsingu fyrir vélasamstæðuna 

Samræmisyfirlýsingar einstakra vélaeininga ásamt yfirlýsingum um ísetningu ófullgerðra véla í 

vélasamstæðunni eiga að fylgja með í tækniskjölum vélasamstæðunnar. Í tækniskjölunum þarf einnig 

að fylgja skráning um allar breytingar sem hugsanlega hafa verið gerðar á hinum einstöku einingum 

þegar samsetningin fór fram.  

 



Vinnuumhverfissetrið ehf                             18 | 37 

 

Vélasamstæður sem samanstanda af nýjum og notuðum vélbúnaði 

 

Í 39 og 72 paragrafi leiðbeiningarits EU er fjallað um sambland nýrra og notaðra eininga í 

vélasamstæðu. Vélatilskipunin gildir almennt ekki um það að setja notaðan vélbúnað á markað – en á 

því sviði gildir reglugerð 367/2006 (reglugerð um notkun tækja). Þegar um notaðan búnað er að ræða 

þarf atvinnurekandi að tryggja að samræmi og öryggi vélanna sé viðhaldið allan líftíma búnaðarins. 

Vélatilskipunin á m.a. við um vélbúnað sem hefur verið umbreytt eða endurbyggður í svo miklu 

umfangi að líta má á búnaðinn sem nýjan vélbúnað – og hér verður um matsatriði að ræða. 

 

Stundum þarf að skipta um eina eða fleiri einingar í vélasamstæðu – eða bæta fleiri einingum við 

vélasamstæðu. Spurningin sem vaknar hér er hvort samstæða véla sem samanstendur af nýjum og 

gömlum einingum falli heildrænt undir vélatilskipunina. Það er ekki hægt að gefa nákvæm algild viðmið 

fyrir svarið við þessari spurningu. Eftirfarandi almenn viðmið eru sett fram í leiðbeiningunum: 

 

1. Ef útskipti eða viðbót nýrrar einingar í fyrirliggjandi vélasamstæðu breyta ekki umtalsvert 

virkni eða öryggi annarra hluta samstæðunnar má líta á nýju eininguna sem vél sem fellur 

undir vélatilskipunina, í slíku tilviki er engra aðgerða krafist samkvæmt vélatilskipuninni 

varðandi þá hluta samstæðunnar sem verða ekki fyrir áhrifum af umbreytingunum. 

Atvinnurekandinn er áfram ábyrgur fyrir öryggi heildar samstæðunnar í samræmi við 

reglugerð 367/2006 um notkun tækja. 
 

- Ef nýja einingin er tilbúin vél sem gæti einnig unnið sjálfstætt, ber CE merkingu 

sem með fylgir samræmisyfirlýsing má líta á samsetningu nýju einingunnar sem 

uppsetningu vélarinnar og gefur ekki tilefni til nýs samræmismats, CE merkingar 

eða samræmisyfirlýsingar.    

- Ef nýja einingin er ófullgerð vél sem með fylgir yfirlýsing um ísetningu og 

samsetningarleiðbeiningar ber að líta á aðilann sem tengir ófullgerðu vélina við 

samstæðuna sem framleiðanda nýju einingarinnar. Viðkomandi verður þess vegna 

að meta allar áhættur sem upp koma á skilfletinum milli ófullgerðu vélarinnar, 

annars búnaðar og samstæðunnar, taka á öllum viðeigandi grunnkröfum sem 

framleiðandi ófullgerðu vélarinnar hefur ekki tekið fyrir, vinna samræmisyfirlýsingu 

og festa CE merkingu á nýju eininguna eins og hún er samsett.   

 

2. Ef útskipti af, eða viðbót nýrrar einingar, í fyrirliggjandi vélasamstæðu hefur veruleg áhrif á 

virkni eða öryggi samstæðunnar í heild sinni eða varðar umtalsverðar umbætur á sam-

stæðunni getur komið til áita að umbæturnar jafngildi samsetningu nýrrar vélasamstæðu 

sem fellur undir vélatiskipunina. Í slíku tilviki þarf öll samstæðan  ásamt öllum samsettu 

einingunum að uppfylla skilyrði vélatiskipunarinnar. Þetta kann einnig að vera krafa ef 

nýjar vélasamstæður samanstanda af nýjum og notuðum einingum.    

 

Það hafa margir aðilar veitt frekari túlkun á innihaldi vélatilskipunarinnar eftir að leiðbeininga-

bæklingur EU kom út á sínum tíma – við rekjum nú nokkra punkta slíkra skrifa.  

 

TÜV SÜD 

Í greinarskrifum frá 9 september 2013 skrifar Paul Laidler sem er viðskiptaforstjóri (vélar) hjá TÜV SÜD 

í Bretlandi um margþættar vélasamstæður undir greinarheitinu ”Complex assemblies: a grey area for 

machine safety”. 
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Í greininni segir Paul Laidler frá að hann fái oft spurningar um hvort hópur véla eins og t.d. 

framleiðslulína þurfi CE merkingu sem heilstæð vél þegar hinar einstöku vélar sem mynda 

framleiðslulínuna hafa allar CE merkingu.  

 

Eins og með alla hluti sem fela í sér túlkunarþætti – þá er ekki alltaf alveg ljóst hvaða leið ber að fara. 

Vélatilskipunin inniheldur eftirfarandi skilgreiningu: 
 

Samstæða véla eða ófullgerðra véla sem til að ná sama markmiði eru uppsettar og 

stýrt þannig að þær virki sem samþætt heild 
   

Lykilþáttur skilgreiningarinnar er „...uppsettar og stýrt”. Það sem oft sést er að meðan nágranavélar  

”tala” mögulega við hvor aðra – þannig að úrtakið frá einni virkar sem inntak í næstu vél – þá er ekki 

alltaf yfirstýring til staðar í formi heildstæðrar öryggisstýringar. Í slíkum tilvikum þurfa menn líklega 

ekki CE merkingu heildrænt fyrir framleiðslulínuna. Þegar menn byrja að hafa stýringu sem hefur áhrif 

á alla samstæðuna eru menn að nálgast svið margþættra samstæðna og þurfa líklega að horfa til þess 

að CE merkja línuna.    

 

Paul minnir á í greininni að þegar menn CE merkja framleiðslulínu heildstætt sem samanstendur af CE 

merktum einingum, eiga menn að hafa samræmisyfirlýsingar eininganna með í tækniskjölunum. Þá 

minnir hann á að áhættumatið verður að beinast að skilflötum vélanna og svo að heildrænu 

stýringunni. 
 

Paul bendir einnig á að ef framleiðslusamstæðan samanstendur af blöndu af fyrirliggjandi og nýjum 

vélum verða hlutirnir flóknari, háð aldri gömlu vélanna. Fyrirliggjandi eldri vélar geta verið frá fyrir 

daga CE merkinga og ef slíkar eru með í nýju samstæðunni þá þarf að áhættumeta samstæðuna 

ítarlegar en menn myndu gera ef allar vélarnar væru nýjar. 

Einnig gæti verið að menn hefðu ekki viðeigandi skjöl yfir eldri vélarnar (þær jafnvel ófáanlegar), sem 

getur skapað mögulegt gap í tækniskjölin og gert erfiðara varðandi ferlið við að klára skjölin með 

fullnægjandi hætti. 
 

Paul líkur grein sinni með þeirri ábendingu – að óháð því hvaða CE tilskipanir menn séu að glíma við 

þá sé dæmið venjulega þannig að:  CE + CE ≠ CE     

 

Hjá HSE stofnuninni í Bretlandi (The Health and Safety Executive) sem samsvarar um margt til 

Vinneftirlitsins á Íslandi hafa menn tekið saman sérstakar síður um vélasamstæður, staðbundna 

samsetningu á vélum (in situ) o.fl.  
 

Á síðu stofnunarinnar ”Assemblies of machines” má finna fína lýsingu á kröfunun fyrir því að safn véla 

teljist vélasamstæða í skilningi vélatilskipunar. Á síðunni er einnig skýrt af hverju vélasamstæður falla 

undir vélatilskipunina og helstu kröfur varðandi áhættumat slíkra samstæða. Á síðunni er einnig stutt 

umfjöllun og vangaveltur um hvort vélasamstæður sem samanstanda af nýjum og gömlum vélum falli 

heildrænt undir vélatiskipunina.  Það gerir það - en áhrifin af slíku fara eftir atvikum hverju sinni. Í lok 

umfjöllunar um hinar blönduðu vélasamstæður segja þeir – það er augljóst að þar sem nýrri vél er 

bætt í vélasamstæðu – þurfa menn ekki að endurmeta hinar vélarnar í samstæðunni, sem ekki verða 

fyrir áhrifum á nokkurn hátt.     
 

BG EETEM (Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse) 

Á internetinu má einnig finna afar áhugaverðan bækling “Requirements for placing machinery on the 

market in the European Economic Area (EEA)” sem er útgefinn af BG EETEM (Energie Textil Elektro 

Medienerzeugnisse) þ.e. þýskri skipugsheild sem öll þýsk fyrirtæki eru með skyduaðild að gegnum 

viðkomandi atvinnugreinar. Bæklinginn má finna á heimasíðunni dp.bgetem.de. Þetta er vandaður - 

http://dp.bgetem.de/
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bæklingur um alla þætti CE merkinga með sérstakri áherslu á prentiðnað. Við veljum að endursegja 

hér hluta efnisins frá bæklingnum sem lúta að vélasamstæðum.    
 

Í efniskafla heftisins um vélasamstæður er nefnt að til þessa hafi oft leikið vafi á hvaða sérstæku 

einkenni þyrftu að vera til staðar svo vél væri flokkuð sem vélasamstæða í skilningi vélatilskipunar-

innar. Til að leiðbeina um rétta túlkun vélatilskipunarinnar unnu þýsk yfirvöld í samvinnu við fagfélög 

og þýska verkfræðingafélagið matsaðferð sem hér verður greint frá. Með matsaðferðinni fygir flæðirit 

sem sýnir verklag sem nota má til að meta hvort vélar beri að túlka sem vélasamstæðu í anda 

vélatilskipunarinnar – Þessi þýska túlkun hefur verið samþykkt af EC commissionen. 
 

Umfjöllun bæklingsins hefst á því að minnt er á hinar sértæku kröfur um samtengingu búnaðar sem 

finnast í grein 1.2.4. í fyrsta viðauka við vélatilskipunina (þ.m.t. reglugerð 1005/2009). Þar stendur um 

vélar og/eða vélahluta sem hannaðir eru til að vinna saman, skuli vélin vera hönnuð og uppbyggð með 

þeim hætti að stöðvunarbúnaður þ.m.t. neyðarstopp, stöðvi ekki bara sjálfa vélina heldur einnig allan 

tengdan búnað og tæki ef áframhaldandi gangur hans getur verið hættulegur. Þetta á þá einungis við 

vélar eða ófullgerðar vélar þar sem samtenging er svo mikilvirk að ef ein vélaeining stoppar þá geti 

áframhaldandi gangur annarra eininga leitt til hættu. 
 

Af þessu leiðir að þar sem umfang samtengingar vélbúnaðar gerir einnig kröfur um samtengingu 

tæknilegs öryggiskerfis þarf að fara með vélabúnaðinn sem samstæðu véla virkandi sem órofa heild 

og þarf búnaðurinn því að uppfylla kröfur vélatilskipunar um CE merkingu o.s.frv. 
 

Í túlkun sinni styðjast þýsku aðilarnir einnig við þann hluta skilgreiningar á vél sem segir “Samstæður 

véla skv. i-, ii- og iii-lið eða samstæður ófullgerðra véla, sbr. g-lið, sem er komið þannig fyrir og stjórnað 

að vélarnar vinni sem órofa heild að sama markmiði” (í íslesku útgáfunni). 
 

Með beitingu vélatilskipunarinnar á þessa skilgreiningu þá greina þýsku aðilarnir að sérlega mikilvægt 

sé að: 
 

1. Framleiðsluleg samtenging véla sé sköpuð þegar 

- einstakar vélar eða ófullgerðar vélar eru uppstilltar saman í samstæðu með þeim hætti að 

horfa beri til þeirra sem afmarkaða einingu (sérstök áhersla er á samvirknisþáttinn) 

- hinar einstöku vélar eða ófullgerðu vélar vinni saman sem samstæða (slíkt þýðir t.d. að 

samvinnan þurfi að beinast að sameginlegu markmiði eins og framleiðslu ákveðinnar 

vöru) 

- hinar einstöku vélar eða ófullgerðu vélar vinni sem samstæða þ.e. þær hafi samvirkandi  

eða samþætta virknistýringu eða sameiginlega stýrieiningu – og,     

     

2. hinar einstöku vélar eða ófullgerðu vélar virka eins og samstæða út frá öryggiskerfis 

sjónarhorni þ.e. myndi einnig einingu hvað slíkt varðar (öryggistengd samvirkni véla). 
 

Þetta á við þegar vélar eða ófullgerðar vélar eru samvirkandi á þann hátt að „atvik“ sem 

gerist í samþættri einingu kerfisins veldur hættu í annarri samþættri einingu þannig að 

innleiða þarf öryggislegar varnaraðgerðir fyrir samstæðuna til að gera alla hina samþættu 

hluta samstæðunnar hættulausa. 

Í fyrsta viðauka vélatilskipunar og þar með reglugerðar 1005/2009 stendur í 1.2.4.4  „Vélasamstæður. 

Þegar um er að ræða vél eða vélarhluta sem eiga að vinna saman skal hanna og smíða vélina þannig 

að stöðvunarbúnaðurinn, þ.m.t. neyðarstöðvunarbúnaður, geti ekki aðeins stöðvað vélina heldur allan 

tengdan búnað ef áframhaldandi gangur hans getur verið hættulegur“. 
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Ef einstakar vélar eru eingöngu samtengdar með almennum neyðarstöðvunarbúnaði – þá gildir að slík 

tenging ein og sér þýðir ekki að slíkar vélar séu samstæða véla. 

Ef það er samtenging varðandi framleiðslu og öryggistengda þætti er um vélasamstæðu að ræða eins 

og skilgreint er í vélatiskipuninni. Slík eining þarf því að uppfylla kröfur hennar. 

Neðangreind flæðirit og ákvarðanatökuskref geta hjálpað við mat á í hvaða mæli samtengdar vélar 

eða ófullgerðar vélar teljast vélasamstæða í anda vélatilskipunar         

  Samstæður vélbúnaðar 

  

 
                       

                                                                                                                                                (eigin þýðing á Fig. 1 í bæklingi BG ETEM) 

 
Skref 1: Framleiðsluleg samtenging vélbúnaðar einkennist af því að vélar eða ófullgerðar vélar eru 

uppsettar eða raðað sem samstæðu (með hverja einingu sem hluta af fullvinnslunni), þær látnar vinna 

saman og þær starfræktar með þeim hætti að þær skapi einingu sem miðar að sameginlegu markmiði 

eins og framleiðslu vöru. Slíkur samtengdur vélbúnaður er til staðar þegar vélar eða ófullgerðar vélar eru 

samþættar í vélrænum og/eða stýringarlegum skilningi og hafa sameginlega eða samþætta virknistýringu 

eða sameginlega stýrieiningu sem þörf er á vegna framleiðslustýringarinnar. Sameginlega eða samþætta 

virknistýringin er þannig grundvallarþáttur í að gera vélunum eða ófullgerðu vélunum fært að vinna 

saman í framleiðslutengdu umfangi til að ná markmiðinu. Ef ekki er til staðar framleiðsluleg samtenging 

vélbúnaðarins er hann ekki vélasamstæða í skilningi vélatilskipunarinnar. Þá er ekki þörf á 

samræmisyfirlýsingu fyrir vélarnar sem samstæðu heldur einungis fyrir hinar einstöku vélar. 

 

Skref 2: Ef „atvik“ verður í vél eða ófullgerðri vél sem getur valdið hættu í annarri vél eða ófullgerðri vél í 

kerfinu þarf að nota öryggisráðstafanir á alla samsetninguna. Í slíku tilfelli tölum við um öryggislega 

samtengingu sem einkennist af að öryggi allrar samstæðunnar er tryggt gegnum stýringu sem beitt er á 

alla samstæðuna eða með öryggisíhlutum sem ekki eru hluti öryggisstjórnkerfisins eins og fastir skermar 

sem tryggja öryggi við samstæðuna. 

 

Áhætturnar sem vélar eða ófullgerðar vélar valda á skilflötunum þegar þær vinna saman þarf að taka 

fyrir í áhættumati samstæðunnar. Minnt er á að leiðbeiningabæklingur EU um vélatilskipunina 

undirstrikar að öryggi vélasamstæðu sé háð bæði öruggri hönnun og uppbyggingu hinna einstöku 

eininga en einnig hæfi hinna einstöku eininga og skilfltanna milli þeirra. 

 

Í textanum er tekið fram að það sé engin öryggistengd samtenging vélbúnaðar ef hætta í einum 

vélaeiningarhluta getur ekki valdið hættu í hinum vélunum né heldur fyrir nýjar hættur að myndast í 

hinum vélaeiningunum þegar vélaeiningarnar vinna saman í framleiðslulegu augnmiði. Vélar sem eru 

samtengdar með slíkum hætti má líta á sem sjálfstæðar vélar. 
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Skilfletina milli hinna einstöku véla ætti einnig að meta í þessu samhengi. Vélaeiningarnar má einnig 

líta á sem sjálfstæðar vélar þótt áhættumat telji hættu á skilum vélanna lítillega og hætturnar séu 

upprætanlegar eða menn geti komið hættunni á ásættanlegt stig gegnum einfaldar tæknilegar og 

sjálfvirkar verndaraðgerðir eins og með föstum hlífum eða með því taka hinar einstöku vélar inn í 

öryggisstýringarkerfið.                 

Innkaup á vélbúnaði 

 

Atvinnurekendur, verkfræðingar og starfsfólk í málmiðnaði, vélstjórar, vélvirkjar, rafvirkjar o.fl. koma 

væntanlega oft að innkaupum á vélbúnaði – og slíkt getur verið vandasamt starf í nútímanum. Það er 

að mörgu að hyggja við val á vélbúnaði og mikilvægt að passa upp á að nýji vélbúnaðurinn sé 

forsvaranlegur m.t.t. öryggis og heilsu starfsmanna sem munu vinna við hann.  

Algengt er að fólk telji að ef ný vél er CE merkt þá sé slíkt slíkt trygging fyrir að vinnuaðstæður við 

vélbúnaðinn séu í lagi – og þá geta menn lent í að kaupa vinnuverndarvandamál. Stundum má rekja 

hnökra á búnaði til sjálfs vélbúnaðarins (röng CE merking) en í öðrum tilvikum hefur aðgengið að 

vélunum verið vanbúið við uppsetningu búnaðarins.  

Þegar fyrirhugað er að kaupa nýjan vélbúnað er skynsamlegt að menn ígrundi vinnuverndar- og 

öryggisþætti strax í hönnunarfasanum (kröfulýsingu vélarinnar sem menn óska að fá) því það er oftast 

einfaldara og ódýrara að grípa til hentugra lausna á hönnunarstigi heldur en þegar vélbúnaðurinn 

hefur verið tekinn í notkun. Það er einnig skynsamlegt að láta raddir starfsmanna sem munu vinna við 

vélbúnaðinn og þjónusta ásamt röddum öryggisvarða og öryggistrúnaðamanna heyrast við 

þarfagreiningu og hönnunarvinnuna. 

Við innkaup á vélbúnaði er auk augljósra áhættuþátta varðandi hreyfanlega vélahluti fjöldi vinnu-

vistfræðilegra þátta sem þarf að ígrunda þegar kröfulýsing er tekin saman varðandi fyrirhugaðan 

vélbúnað. Í viðauka reglugerðar 1005/2009 sem innleiðir vélatilskipunina er langur listi svonefndra 

grunnkrafna um heilsuvernd og öryggi í tengslum við hönnun og smíði véla. Meðal helstu þátta að líta 

til má nefna: 

 Vélin sé CE merkt 

 Slysahættur séu hindraðar (uppsetning, stillingar, viðgerðir, hreingerning) 

 Læsing búnaðar (rafmagn, vökvakerfi, þrýstiloftskerfi) 

 Mögulega sértæk hæg keyrsla vélar með opna skerma 

 Tveggja handa rofar, haldrofar, rofar á vélahlífum, neyðarstopp 

 Hávaði og titringur (m.a. krafa um merkingu vélar ef yfir 70 db(A) eða 130 db(C) 

 Líkamsbeiting (ergonomi – einhæf endurtekin vinna, þungar byrðar, snúinn líkami o.fl.) 

 Andlegir þættir (kröfur um einbeitingu og minni, stress, bundin vinna o.fl.) 

 Persónuhlífar (framleiðandi á að lýsa kröfum um persónuhlífar vegna restáhættu við notkun 

vélbúnaðarins) 

Mikilvægt er að tryggja að samræmisyfirlýsing ásamt leiðbeiningum framleiðandans um notkun, 

viðhald, samsetningu, þrif, persónuhlífanotkun, kröfur um þjálfun starfsmanna o.s.frv. berist með 

vélinni enda er það ein af kröfunum á bak við CE merkingarferlið.       

Danska vinnuverndarráðið fyrir iðnfyrirtæki (Industriens Branchearbejdsmiljøråd) gaf í desember 2009 

út fínann bækling sem heitir ”Køb og sag af maskiner” þar sem farið er yfir hvaða þætti ætti að líta til 

við innkaup á vélbúnaði. Í bæklingi þeirra er m.a. langur hugmynda- og gátlisti sem menn geta notað í 

undirbúningsvinnu við kaup á nýjum vélbúnaði.  
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Meðal helstu ráða sem Danirnir ræða um eru: 

- vandaður undirbúningur og kröfulýsing á vélinni sem óskað er eftir 

- vandið texta við samningagerðina 

- haldið hluta kaupverðs eftir þar til þið hafið sannreynt og samþykkt afhendinguna 

Uppsetning vélbúnaðar 

 

Þegar vélbúnaður hefur verið keyptur þarf að setja hann upp á nýja staðnum. Við fyrstu uppsetningu 

er að mörgu að hyggja – m.a. þarf rýmið milli véla og frá vél að veggjum að uppfylla kröfur löggjafans 

(sjá m.a. reglur 492/1987 og reglugerð 367/2006).   
 

Í reglugerð 367/2006 um notkun tækja eru gerðar kröfur á hendur atvinnurekanda um úttekt á 

vélbúnaði áður en hann er tekinn í notkun og síðan skoðanir með reglulegu milibili til að tryggja að 

öryggis og hollustuhátta sé gætt og unnt sé að gera við skemmdir í tíma. Enn fremur skulu fara fram 

sérstakar skoðanir í þeim tilvikum þegar ”atvik” eiga sér stað sem geta haft áhrif á öryggi tækjanna, 

svo sem ef breytingar hafa verið gerðar á tæki, slys eða náttúruhamfarir hafa átt sér stað eða tækin 

hafa staðið lengi ónotuð.  

 

 

 

 

Dæmigert myndi úttekt á uppsetningu vélbúnaðar innihalda atriði eins og: 

- Plássið í kringum vélina (milli véla og milli vélar og byggingarhluta) 

- Samspil vélbúnaðarins við annan vélbúnað (áhættumat skilflata) 

- Tengingar (rafmagn, loftræsting, vacum, þrýstiloft, vökvakerfi o.fl.) 

- Afskermun hættustaða 

- Notendaleiðbeiningar og merkingar 

- Samræmisyfirlýsing 

- Aðstæður og öryggi vélar við hin ýmsu rekstrarskilyrði 

- Notendaleiðbeiningar  

Vélar í iðnaði eru oft flóknar – þegar við bætist að margir þátttakendur koma við sögu þá verða 

möguleikarnir á mistökum umtalsverðir. Venjulega koma vélaframleiðendur, verkfræðingar, 

vélstjórar, vélvirkjar, rafvirkjar, verkstjórar og eigendur við sögu.  

Gefum okkur sem dæmi að fyrirtæki kaupi vélbúnað í Póllandi eða Þýskalandi og fái búnaðinn afhentan 

hér á Íslandi. Vélin þarf straum og því er haft samband við iðnaðarmann og hann beðinn að líta 

snöggvast við og tengja vélina.  

Í svona tilvikum verða oft mistök – kannski veit iðnaðarmaðurinn bara að það eru þarna nokkrar lausar 

tengiklemmur og hann eingöngu með upplýsingarnar um að hann þurfi bara að draga rafmagnskapal 

í og tengja. Ef þetta er einföld vél ganga hlutirnir venjulega vandræðalaust fyrir sig – en ef vélin 

samanstendur af fleiri einingum eða stökum hlutum þarf iðnaðarmaðurinn að hugsa sig um.  

Með framkvæmd samtengingar hinna einstöku hluta getur iðnaðarmaðurinn mögulega verið á góðri 

leið með að verða framleiðandi vélarinnar því hann breytir vélinni. Iðnaðarmaðurinn er alveg óvænt á 

leið inn á slóð vandamála með víðfemar afleiðingar – það er m.ö.o. mikilvægt að ígrunda hverju sinni 

 

Grunnreglan um eftirlit, úttektir og viðhald er = fylgja skal forskrift framleiðanda 
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þegar átt er við vélbúnað hvað það er sem maður er að fást við. Hvaða hlutverki gegnir maður? Er 

maður vélaframleiðandi eða iðnaðarmaður? Önnur dæmi gætu verið samtenging fleiri véla sbr. 

efniskaflann að framan um vélasamstæður eða þegar menn gera inngrip í rafkerfi vélar eða breyta 

vökvakerfi vélbúnaðarins. Í öllum þessum tilvikum þurfa menn að meta og ákveða þætti varðandi CE 

merkingarferli, vinnslu tækniskjala o.s.frv.    

Grunnreglan hér er að það má ekki eitt né neitt fyrr en menn hafa skoðað tækniskjölin og hvort það 

liggi fyrir samræmisyfirlýsing fyrir viðkomandi vél. Þetta snýst m.ö.o. um að átta sig á hvort það séu 

aðrir sem hafi tekið ábyrgð á að vélbúnaðurinn uppfylli gildandi kröfur. 

Hér gildir í grófum dráttum: 

 Framleiðandinn ber fulla ábyrgð á að vélarnar hans uppfylli allar kröfur – þegar vélin er 

vélin er móttekin hjá notandanum 

 Vinnuveitandinn ber fulla ábyrgð á að vélarnar hans uppfylli allar kröfur  - þegar 

vélarnar eru notaðar 

Á heimsíðu bresku stofnunarinnar HSE (hse.gov.uk) sem samsvarar vinnueftirlitinu hér á Íslandi má 

finna sérstaka síðu (http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/manufacturer-in-situ.htm) 

helgaða þeim reglum sem eiga við þegar „vél“ er búin til á staðnum. Þetta á náttúruega við um 

vélasamstæður eins og rætt var hér framar í kafla um vélasamstæður en einnig í fjölmörgum öðrum 

tilvikum.  

Meðal áhugaverðra dæma sem bretarnir nefna á heimasíðunni eru auk vélasamstæða, sjálfvirk 

iðnaðarhlið (þ.e. þegar menn breyta hliðum sem eru til staðar), vélknúnin gluggaopnun, vélknúnar 

iðnaðarhurðir og hræriverk sem sett eru upp í tönkum. Í öllum þessum tilvikum eru íhlutir tengdir 

saman sem koma frá ýmsum framleiðendum og þeir látnir mynda vélbúnað. Sumir þessara hluta geta 

verið: 

 Tilbúnar CE merktar vélar sem meðfylgir samræmisyfirlýsing 

 Tilbúnir hlutir án CE merkinga sem falla ekki undir vörutilskipanir EC 

 Ófullgerðar vélar sem meðfylgir yfirlýsing um ísetningu (ætlað til ísetningar í vél, aðra 

ófullgerða vél eða annan búnað þannið að úr verði CE merkt vél) 

 Öryggisíhlutir eða umskiptanlegur búnaður sem meðfylgir samræmisyfirlýsing og CE 

merking 

 Íhlutir s.s. burðarvirki, legur o.fl. án CE merkinga þar sem hlutirnir heyra ekki undir neina 

vörutilskipun EC 

Framleiðsla í þessum tilvikum (hönnun og samsetning hinna ýmsu hluta) getur verið framkvæmd af 

ýmsum aðilum s.s. starfsmönnum fyrirtækisins þar sem uppsetning fer fram, af aðkomnum verktaka/ 

iðnaðarmanni, verk unnið undir stjórn samræmingaraðila eða aðalverktaka sem stýrir undirverk-

tökum og birgjum, helsti vöruframleiðandinn/birginn. 

Þegar handstýrðum hengi- eða rennihliðum er breytt og þau útbúin aflknúnum lokubúnaði þá hefur 

verið búin til ný vél á staðnum (in situ manufacture) og þá er skylda að hönnun og uppbygging sé örugg 

og í samræmi við allar viðeigandi grunnkröfur vélatilskipunarinnar eins og hún er innleidd hérlendis 

með reglugerð 1005/2009. Í því felst m.a. að hafa ber hliðsjón af umhverfi iðnaðarhliðsins og líkindum 

á að fólk, einkum viðkvæmir aðilar eins og börn, eldra fólk eða fatlaðir geti verið í áhættu út af hliðinu. 

Slík áhætta gæti stafað af ófyrirséðri notkun annað hvort í tengslum við fyrirhugaðan tilgang eða 

óvænt vegna staðsetningar hliðsins í nálægð við almenning.  

http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/manufacturer-in-situ.htm
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Ábyrgðaraðilinn þ.e. framleiðandi iðnaðarhliðsins er sá sem samræmir og framkvæmir vinnuna við 

aflvæðingu hliðsins. Venjulega myndi þetta vera uppsetningaraðilinn en það gæti vel verið 

aðalverktakinn sem samþættir hlutverk og vinnu einhverra undirverktaka, eða jafnvel eigandi 

staðarins eða leigjandi ef þeir framkvæma vinnuna sjálfir eða hanna kerfið og fá verktaka til að 

framkvæma sjálfa samsetningarvinnuna við viðkomandi hönnun. Áður en hliðið er tekið í notkun þarf 

að tryggja að hliðið og eftir atvikum viðeigandi öryggiskerfi séu uppsett og stillt þannig að það sé öruggt 

og að grunnkröfur reglugerðar 1005/2006 séu uppfylltar. Þetta varðar m.a. CE merkingu á 

iðnaðarhliðið, útgáfu samræmisyfirlýsingar og samningu ýtarlegra leiðbeininga sem fylgja eiga til 

eiganda hliðsins/notanda. Í þessum leiðbeiningum ættu að vera lýsingar á stillingu og viðhaldi sem 

eigandi þarf að framkvæma til að tryggja áfamhaldandi öryggi búnaðarins. Leiðbeiningarnar ættu 

einnig að innihalda upplýsingar um hvað þurfi að gera ef slys eða bilun verður, einkum ef fólk myndi 

festast í búnaðinum.  

Hafi menn hins vegar keypt tilbúið vélknúið hlið sem sent er frá verksmiðju sem tilbúin vara, jafnvel 

þótt þetta sé á formi ósamsettrar vöru sem krefst samsetningar/uppsetningar á uppsetningarstað þá 

er slíkt ekki talið, smíði á staðnum. Í þessu tilviki þarf varan eins og allar aðrar tilbúnar vörur að 

undirgangast samræmisferli og vera CE merkt, koma með samræmisyfirlýsingu og alhliða 

leiðbeiningum þ.m.t. varðandi samsetningu og uppsetningu – auk vélatilskipunar gæti slík 

verksmiðjusmíðuð vara fallið undir byggingavörutilskipun sem innleidd er hérlendis með 

byggingareglugerð. 

Við hvetjum iðnaðarmenn og aðra sem koma samsetningarvinnu sem getur talist ígildi smíði véla sem 

heyra undir vélatilskipunina til að kynna sér efni heimasíðu bretanna.   
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Breytingar og endurnýjun á vélbúnaði 

 

Framleiðandi vélbúnaðar á að tryggja að vélbúnaðurinn uppfylli kröfur varðandi öryggi - og heilsu, 

framkvæmir CE merkingarferli og gefur út samræmisyfirlýsingu. Ef notendafyrirtæki ræðst í að breyta 

vélbúnaðinum - kunna að vakna áleitnar spurningar um hvort menn yfirtaki ábyrgð og skuldbindingar 

framleiðandans/vélabirgjans varðandi kröfur vélatilskipunarinnar. 

Ef breytingarnar eru umtalsverðar t.d. að það verði samtímis breytingar á stýringu, virkni og 

afkastagetu vélar eða vél er breytt á annan hátt sem leiðir til þess að nýjar hættur koma til, getur slíkt 

leitt til þess að endurmeta þurfa CE merkinguna, framkvæma nýtt áhættumat, vinna tækniskjöl og 

breyta notendaleiðbeiningum.  

Í leiðbeiningarhefti EU um vélatilskipunina er lítill efniskafli um það tilvik þegar vél er breytt áður en 

hún er tekin í notkun í fyrsta sinn. Þess eru dæmi að vélar eru seldar til innflutningsaðila eða heildsala 

sem framkvæma breytingar á vélunum eftir óskum kaupendanna áður en vél er afhent og tekin í 

notkun. Ef breytingarnar voru fyrirsjáanlegar eða samþykktar af framleiðandanum og þær teknar fyrir 

í áhættumati framleiðandans, tækniskjölum og samræmisyfirlýsingu þá er CE merking upphaflega 

framleiðandans gild. Ef breytingarnar eru á hinn bóginn umtalsverðar (t.d. breyting á virkni og/eða 

afkastagetu vélarinnar) og ekki fyrirsjáanlegar  eða samþykktar af framleiðandanum þá verður CE 

merking upphaflega framleiðandans ógild og þarf að endurnýjast.  

Í leiðbeiningarhefti EU um vélatilskipunina er bent sérstaklega á að vélatilskipunin eigi við um vélar 

sem hefur verið umbreytt svo eða endurnýjaðar svo mikið að þær megi teljast sem nýjar. Spurningunni 

um hvenær umbreytingin er orðin jafngildi nýrrar vélar er erfitt að gefa nákvæmt svar við – henni 

verður líklega best svarað á grunni áhættumats og/eða með samræðu við Vinnueftirlitið. 

Vélatilskipunin minnir á að tilskipun 2009/104/EC sem innleidd er hér með reglugerð 367/2006 um 

notkun véla haldi atvinnurekanda ábyrgum fyrir að tryggja að vélin uppfylli áfram kröfur 

vélatilskipunarinnar eftir breytingarnar m.a. gegnum kröfur um: 

• Atvinnurekandi ber ábyrgð á að gert sé áhættumat á vinnustaðnum m.t.t hættulegra tækja 
• Atvinnurekandi skal tryggja að starfsmenn geti notað tæki án þess að öryggi þeirra eða 

heilsu sé hætta búin. 
• Tæki sem sérstök áhætta fylgir skulu notuð af sérþjálfuðum starfsmönnum 
• Atvinnurekandi skal upplýsa starfsmenn um notkunarskilyrði tækja 
• Atvinnurekandi skal sjá um að starfsmenn  fái nauðsynlega kennslu 
• Atvinnurekandi skal hafa samráð við starfsmenn  
• Atvinnurekandi skal sjá um skoðun tækja  

 
Í áhugaverðri gein eftir danann Hans Morten Henriksen stofnanda fyrirtækisins Maskinsikkerhed ApS 

og einum helsta sérfræðingi Dana um CE merkingar  ”Hvis det var sådan havde konsulenterne masser 

at lave” lýsir greinarhöfundurinn því yfir að menn beri ábyrgð á því sem menn hafa áhrif á – og ekki 

öðru. Þegar menn breyti CE - merktri vél beri menn ábyrgð á þeim breytingum sem menn framkvæma. 

Þar sem engu er breytt varðandi örggisþætti viðhelst ábyrgðin hjá upphaflega framleiðandanum. Ef 

menn breyta sem dæmi hlíf yfir úrtaki vélar þá ber upphaflegi framleiðandi vélarinnar áfram ábyrgð á 

inntaki vélarinnar. Hans Morten bendir á að það sé því góð hugmynd að geta haldið skrá yfir það sem 

var breytt – og að slíkt lærist hratt.    

Ein áhugaverðra birtingarmynda um breytingar tengist notkun gamalla véla. Um þær gildir sú almenna 

regla að atvinnurekanda er skylt að tryggja að vélar í notkun séu, á grundvelli nægilegs viðhalds, í 

sambærilegu ásigkomulagi og þess sem krafist var þegar vélbúnaðurinn var tekinn í notkun. Þetta þýðir 



Vinnuumhverfissetrið ehf                             27 | 37 

 

ekki að vélar verði að vera viðhaldið í ”eins og nýtt” ásigkomulagi þar sem vélar slitna með notkun. En 

nauðsynlegt viðhald þarf að eiga sér stað til að tryggja að kröfurnar um öryggi og heilsu séu áfram 

uppfylltar.     

 

 

 

 

 

 

 
 

Löggjöfin um vélbúnað gerir kröfur um að vélar frá fyrir tíma CE merkinga séu hannaðar og fyrirkomið 

þannig að þær valdi ekki áhættu fyrir öryggi og heilsu, hvorki til lengri né skemmri tíma þegar þær eru 

uppsettar, viðhaldið eða notaðar í samræmi við fyrirhuguð notkunarsvið. 

Í þessu felst að vélar eiga að fylgja tækniþróuninni. Þetta getur t.d. varðað uppsetningu á nýrri 

öryggishlíf á vélina til að uppfylla vinnuverndarlöggjöfina. Hvað öryggisskilyrði varðar þá er ekki stóri 

munurinn á því hvort vél ber CE merkingu eða ekki – það má ekki vera hættulegra að nota gamla vél 

heldur en nýja.     

 

Á heimsíðu bresku stofnunarinnar HSE (hse.gov.uk) sem eins og áður sagði samsvarar Vinnueftirlitinu 

hér á Íslandi má finna sérstaka síðu (http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/refurbished 

-modified-machinery.htm) helgaða reglunum varðandi breytingar og endurbyggingu véla.  
 

Á síðunni er rakið að umfang breytinga og rekjanleiki geti leitt til lagalegra kvaða fyrir eigandann, 

notandann eða þann sem stendur fyrir framkvæmdunum. Stundum sé vélbúnaði umbreytt eða 

endurnýjaður svo mikið að telja verði hann sem nýjan vélbúnað sem falli undir vélatilskipunina. Tekið 

er fram að endurnýjun, jafnvel þó hún sé mjög veruleg þar sem hlutum er skipt út fyrir nýja 

sambærilega útgáfu (líkur fyrir líkan) gera ekki kröfu um CE merkingu.   
 

Á síðu Bretanna er áréttað að vélatilskipunin eigi við þegar breyttar/uppfærðar vélar eru taldar sem 

nýjar á EEA svæðinu. Þetta eigi t.d. við þegar tölvustýring er sett á eldri handvirkar vélar sem breyti 

umtalsvert því hvernig upphaflega vélin var starfrækt og henni stýrt. Slíkri umbreytingu fylgi 

umtalsverðar, nýjar heilsu- og öryggisáhættur (þ.e. sjálfvirknin). Slíkt krefst ítarlegs áhættumats áður 

en umbreyting á hönnun og uppbyggingu vélarinnar eru framkvæmdar til að tryggja að breytingarnar 

séu öruggar og það áður en búnaðurinn fer á markað eða er tekinn í notkun. Við svona umtalsverðar 

breytingar þarf fullt samræmi við vélatilskipunina fyrir nýju vöruna, samantekt tækniskjala, 

samræmisyfirlýsingu og CE merkingu. Bretarnir taka einnig fram að ef vélar/vélasamstæður eru stórar 

og margþættar geti verið að hluturinn sem breytt var hafi ekki áhrif á aðra hluta vélarinnar – í því tilviki 

þarf einungis að endurmeta vélahlutinn og þá hluta sem gætu hafa orðið fyrir áhrifum. Hina 

vélahlutina sem ekki verða fyrir áhrifum þarf ekki að áhættumeta – en sjálft matið á hvaða vélahlutar 

verða ekki fyrir áhrifum ætti að vera með í tækniskjölunum. 
 

Á heimasíðunni er einnig rætt um að þegar miklar breytingar séu gerðar á öryggishönnun þá geti slíkt 

krafist áhættumats og fylgispektar við vélatilskipunina – líka þó upphaflega sé vélin eldri en tilkoma 

vélatilskipana. Sem dæmi er nefnt að ef menn myndu skipta fastri girðingu og aðgangshurðum með 

öryggisrofum út fyrir öryggiskerfi með ljósnemavörn eða laserskönnun myndi slíkt líklega krefjast 

endumats m.t.t. vélatilskipunarinnar áður en vélin væri tekin í notkun.       
 

 

Löggjöfin og kröfur til vélbúnaðar 
 

 Reglur 492/1987 voru leystar af hólmi með reglum 580/1995  

 Fyrsta krafan um CE merkingu hérlendis kom inn með reglum 580/1995 en þær 
voru með aðlögunartíma til júlí 1996 sem var síðan framlengdur til 1 janúar 
1997. 

 Reglur 761/2001 tóku síðan við og gilda um vélar frá 1997 til 30 des 2009 

 Reglugerð 1005/2009 tók við 30 des 2009. 
 

http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/refurbished%20-modified-machinery.htm
http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/refurbished%20-modified-machinery.htm
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Í danska ritinu CE-mærkede maskiner, Indkøb, ibrugtagning og ombygning sem gefið var út í janúar 2016 

(Maskinsikkerhed Aps fyrir Industriens Branchearbejdsmiljøråd) fjalla höfundarnir um viðbætur og breytingar á 

vélbúnaði. Það má líklega gefa neðangreinda myndrænu framsetningu á innihaldi umfjöllunar höfundanna 

 

 
   

Í hnotskurn 

- Einn fyrir einn: Engar nýjar hættur 

- Breytingar: Nýjar hættur koma til 

- Verulegar viðbætur: Upphaflegar forsendur eru breyttar  

 

Við ljúkum umfjöllun um endurnýjun véla með að taka fram að almennt gildir að þegar öryggisbúnaði 

er bætt við gamlar vélar (hlífar, neyðarstopp, bætt stýring) eru endurbæturnar ekki taldar gera 

vélarnar „nýjar“ í skilningi vélatilskipunar (nýjar hættur koma ekki til – bara betri varnir).    

 

Eftirlit og úttektir 

 

Við nefndum kröfu regluverksins um formlega  fyrstu úttekt á vélbúnaði strax í lok uppsetningar 

vélbúnaðarins í undirkafla um uppsetningu hér framar. Við slíka úttekt gæti gátlisti frá hinu danska 

Industriens Branchearbejdsmiljøråd komið að gagni en gátlistinn er aðgengilegur á slóðinni: 

http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ulykker/maskiner-og-vaerktoejer/ce-maerkede-maskiner 

 

Þegar öryggi tækja getur minkað við notkun er nauðsynlegt að vélbúnaðurinn sé skoðaður reglulega 

og honum viðhaldið. Það á að skrá niðurstöður slíkra skoðana/úttekta sbr. reglugerð 367/2006. Þessi 

krafa er sambærileg kröfunum sem gerðar eru til lausra stiga, ásláttarbúnaðar, rafknúinna handverk-

færa, stillansa, vörurekka o.s.frv. Lögbundið eftirlit og úttektir er á ábyrgð vinnuveitandans og ber að 

framkvæma eftir forskrift framleiðandans (sbr. leiðbeiningar). 

 

Þegar leiðbeiningar framleiðandans eru ekki fullnægjandi eða vélbúnaðurinn er notaður á annan hátt 

eða ef fyrirtækið hefur aðra reynslu þá þurfa menn að útbúa eigin skriflegu áætlun um eftirlitið. Í dag 

er orðið agengt að sjá eftirlitsáætlanir sem ná til daglegra, vikulegra, mánaðarlegra, ársfjórðungslegra 

og árlegra úttekta. Það fer náttúrulega eftir eðli starfsemi, stærð fyrirtækja og fleiri þáttum hvernig 

menn velja að haga hlutunum – en löggjafinn gerir sérstakar kröfur um tíðni og framkvæmd eftirlits 

sumra tækja s.s. lyftibúnaðar, þrýstibúnaðar o.fl. 

 

Í danska ritinu CE-mærkede maskiner sem aðgengilegt er á heimasíðunni www.i-bar.dk er tekið fram 

að eftirlitsáætlanir innihaldi venjulega: 

 Tíðni eftirlits 

 Hvað eigi að skoða 

 Hvernig skoðun fari fram 

http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ulykker/maskiner-og-vaerktoejer/ce-maerkede-maskiner
http://www.i-bar.dk/
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 Hvaða forsendum sérfróður úttektaraðili eigi að búa yfir (t.d. menntun, námskeið) 

 Hvað sé viðmið um nógu gott til áframhaldandi notkunar (samþykkt/höfnun) 

 Hvernig skrásetning fari fram  

 

Í danska ritinu er áhugaverð lýsing á úttekt á stingsög og pallettustöð – þar segir að lágmarksúttekt á 

stingsög sé: 

 Er vélarhúsið heilt? 

 Eru leiðslur heilar, haldtakki og festing í lagi? 

 Er skermurinn fyrir blaðið til staðar? 

 Er hreifanlegi búnaðurinn stöðugur? 

 Er festingin á blaðinu í lagi?  

Svona úttekt tekur u.þ.b. eina mínútu 

 

 
 

Þegar menn taka hinsvegar út pallettustöð þá nær lágmarksúttekt til: 

 Öryggisvirkni á vélinni: 

o Stopp á vélbúnaði með virkjun neyðarstopps (öll neyðarstoppin) 

o Handvirk endurstilling neyðarstoppa 

o Stöðvun vélarinnar með opnun á lúgum með rafmagnsrofum  

o Stöðvun vélar með virkjun ljósnemavarnar við fullt bretti 

o Sannreyna að vélin geti ekki startað aftur með virkjað neyðarstopp eða 

rafmagnsrofa á vélahlífum   

o Lúgur, ljósnemavörn og skermar séu almennilega föst og virki 

o Að rafmagnstaflan sé í lagi 

Svona úttekt tekur u.þ.b. eina klukkustund 
 

 

Á heimasíðu evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar er aðgengilegur áhugaverður bæklingur um öruggt 

viðhald handverkfæra í byggingariðnaði – og er hann á íslensku og fleiri tungumálum. 

 

 
 

 

Bæklingurinn er aðgengilegur á slóðinni: 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-

facts/efact54/view  

Bæklingurinn inniheldur ýmsan fróðleik um viðhald 

handverkfæra og fínan gátlista sem nota má við 

skoðun/úttekt á handverkfærum. 

 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
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Kröfurnar um öruggan búnað CE merktra véla: 
 

Vélatilskipunin tekur útgangspunkt í að öryggi eigi að vera innbyggt í vélbúnaðinn og byggir á þeirri 

sannfæringu að ef öryggið og öryggislausnirnar eru úthugsaðar áður en vélin er smíðuð geti menn 

byggt öruggari vélar.  
 

Í leiðbeiningahefti frá EU um vélatilskipunina „Guide to application of the machinery Directive 

2006/42/EC“ (og þar með reglugerð 1005/2009) er í paragrafi 173 fjallað um grein 1.1.2  í fyrsta 

viðauka vélatilskipunarinnar „Meginlínur um innbyggt öryggi“ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Efnisliður 1.1.2 stingur út meginreglurnar um innbyggt öryggi þ.e. þetta sem stundum er kallað öryggi 

gegnum hönnun – en það er lykilþáttur í fyrsta viðauka vélatilskipunarinnar. Efnisliður 1.1.2 teiknar 

grundvallar aðferðarfræði fyrir hönnun og uppbyggingu öruggra véla sem er grundvallar-atriðið í 

nálgun vélatilskipunarinnar.  
 

Fyrsti hluti meginreglnanna segir að vélar verði að hæfa hlutverki sínu. Vélatilskipunin snýst fyrst og 

fremst um öryggi og inniheldur engar sértækar kröfur varðandi frammistöðu vélbúnaðarins. Það er 

almennt gengið út frá að frammistaða vélar sé atriði - sem markaðnum er eftirlátið og að notendur 

muni velja vélbúnað með frammistöðugetu sem hæfir þörfum þeirra. Það skal samt tekið fram að geta 

vélar til að framkvæma verkefnin rétt hefur í reynd áhrif á öryggið, að því leiti að ófullnægjandi virkni 

vélar getur leitt til hættulegra aðstæðna eða ýtt undir misnotkun. 
 

Efnisliður 1.1.2 (a) setur næst hið almenna markmið að vélar eigi að vera hannaðar þannig og 

uppbyggðar að það sé hægt að stýra þeim, stilla og viðhalda án þess að fólk sé í áhættu. Fólk í þessu 

samhengi er bæði starfsmenn við vélina og annað útsett fólk. Til að ná þessu markmiði þurfa 

framleiðendur að ígrunda bæði fyrirhuguð notkunarskilyrði og fyrirsjáanlega misnotkun vélanna.     
 

Seinni hluti efnisliðar 1.1.2 teiknar markmiðið um að koma í veg fyrir áhættu yfir allan fyrirsjáanlegan 

líftíma vélarinnar þ.m.t. flutning, samsetningu, sundurtöku og/eða þegar vél er gerð óvirk og úrelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Meginreglur um innbyggt öryggi.  

a) Vél skal hanna og smíða þannig að hún gegni hlutverki sínu og að unnt sé að 

nota hana, stilla hana og halda henni við án þess að það hafi í för með sér 

áhættu fyrir fólk þegar hún er notuð við fyrirsjáanlegar aðstæður en einnig 

skal taka tillit til rangnotkunar sem skynsamlegt er að ætla að sjá megi fyrir. 

Gera skal ráðstafanir til að útiloka alla áhættu á ráðgerðum endingartíma 

vélar, að meðtöldum tímanum þegar vél er flutt, sett saman og tekin í 

sundur, gerð óvirk og úrelt 

1.1.2 Meginreglur um innbyggt öryggi (framhald).  

b) Við val á viðeigandi aðferð við hönnun og smíði vélar skal framleiðandi eða 

viðurkenndur fulltrúi hans fara eftir eftirtöldum meginreglum í þessari röð:  

- koma skal í veg fyrir eða draga úr áhættu eins og framast er unnt (öryggi 

haft að markmiði við hönnun og smíði vélanna),  

- gera skal nauðsynlegar varúðarráðstafanir vegna allrar áhættu sem ekki 

er unnt að koma í veg fyrir,  

- veita skal notendum upplýsingar um áhættu sem ekki er unnt að koma í 

veg fyrir vegna annmarka á þeim varúðarráðstöfunum sem gerðar voru, 

þar á meðal skal tilgreina hvort krafist sé ákveðinnar þjálfunar og hvort 

þörf sé á persónuhlífum 
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B hluti efnisliðar 1.1.2 að framan teiknar nálgunina sem styðjast á við þegar verið er að ákveða til hvaða 

aðgerða eigi að grípa varðandi þær áhættur sem hafa greinst og verið metnar í áhættumats-ferli. 

Framkvæmdaröð þessara 3- innbyrðis tengdu þrepa byggir á forgangsröðun sem oft er vísað til sem 3-

þrepa aðferðin.     
 

3 þrepa aðferðin 

 

 

 

 

 
 
 

Þessari forgangsröðunaraðferð á að beita þegar menn velja ráðstafanir til að takast á við gefna áhættu 

í þeim tilgangi að uppfylla viðeigandi grunnkröfur. Af þessu leiðir að framleiðandinn verður að tæma 

allar hinar mögulegu íbúandi öryggishönnunarráðstafanir áður en gripið er til tæknilegra 

verndarráðstafana. Með sama hætti verður framleiðandinn að tæma mögulegar verndarráðstafanir 

áður en hann reiðir sig á viðvaranir og leiðbeiningar fyrir starfsmenn. Notkun 3-skrefa aðferðarinnar 

verður einnig að taka mið af „bestu tækni“ (state of the art) þ.e. notkun samræmdra staðla. 
  

Það má líklega segja að það sé sjaldan vandamál að átta sig á hvenær ekki er hægt að smíða vél án 

þess að hættur séu til staðar og þá verða menn að skerma hættusvæði af, nota ljósnemavörn eða 

aðrar tæknilausnir til að tryggja öryggið. 
 

Það getur hinsvegar valdið heilabrotum að meta hvort resthætta sem verður enn til staðar eftir að 

tæknilausnirnar hafa verið valdar sé ásættanleg. Sem dæmi gæti verið heitur flötur á bak við skerm 

sem er opnaður sem gæti valdið brunasárum o.s.frv. Í slíku tilviki þyrfti að meta hvort áhættan yrði 

ásættanleg með notkun skilta og leiðbeininga – eða hvort afskerma þurfi enn frekar.   
 

Búnaðarkröfur – hvað má maður og hvað á maður að? 
 

Vélatilskipunin og þar með reglugerð 1005/2009 gera kröfu um að vélar séu öruggar. Menn mega ekki 

óvart meiðast við vélina þegar hún er notuð með réttum hætti og í þeim tilgangi sem hún var búin til 

fyrir. Menn mega heldur ekki skaðast ef þeir vegna skyndilegra viðbragða reyna að laga efni sem er 

rétt við að fara skakt inn í vélina. 
 
 

Meginkröfur til búnaðar: 

 Öryggislausnir og hönnun eiga að vera úthugsuð áður en vél er smíðuð. 

 Vélin á að vera örugg við öll vinnsluskilyrði líka innkeyrsla, stilling, hreingerning o.fl. 

 Fyrirsjáanlega misnotkun sem getur verið hættuleg á að hindra í hönnuninni. Ef síkt er ekki 

mögulegt má ígrunda hvort aðvaranir og merkingar veiti næga vörn  

 Það má ekki vera mögulegt að teygja sig inn á hættusvæði vélar. 

 Það á að vera mögulegt að rjúfa og læsa fyrir alla orkugjafa. 

 Allar vélar eiga að hafa neyðarstopp (nema handverkfæri og vélar þar sem neyðarstopp 

minnkar ekki áhættuna).    

Kröfur varðandi vélahlífar og skerma 

 

Vélahlifar eru algengur öryggisbúnaður og til þeirra eru gerðar ýmsar kröfur í I viðauka  við reglugerð 

1005/2009. Í efnisliðum 1.3.8 er fjallað um val á vörnum sem stafar af hreyfanlegum vélahlutum. 

Efnisliður 1.4 er sbr. eftirfarandi 

Skref 1 = fyrsti forgangur   - Innbyggð öryggishönnun 

Skref 2 = annar forgangur  - Tæknilegar verndarráðstafanir 

Skref 3 = þriðji forgangur  - Upplýsingar fyrir notendur 
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Hvað í kröfunum felst er útskýrt nánar í leiðbeiningabæklingi EU varðandi vélatilskipunina. Hvað fastar 

hlífar varðar eru mikilvægir þættir m.a. tengdir öryggisfjarlægðum til að hindra að fólk nái inn á 

hættusvæði og kröfurnar um að hlífar séu þannig að það þurfi verkfæri til að losa þær – ásamt 

ákvæðinu um að festingar fastra vélahlífa eigi að fylgja vélahlífunum eða vélinni.  
 

Samtengdar lausar hlífar yfir hættulega vélahluta eiga að vera útbúnar rofa sem tryggir að hreyfan-

legir hlutar innan við hlífina stoppa þegar hlífin er opnuð. Ef stöðvunin er ekki nógu hröð þarf að vera 

sérstök læsing þannig að hlífin/lúgan/hurðin/hlemmurinn geti ekki opnast fyrr en vélin er stoppuð. 
 

Loks skal þess getið að enn frekari upplýsingar um vélahlífar finnast í staðlinum ÍST EN 

953:1997+A1:2009 Öryggi véla – Hlífar – Almennar kröfur um hönnun og smíði fastra og hreyfanlegra 

hlífa sem fáanlegur er hjá Staðlaráði Íslands (www.stadlarad.is). Staðallinn inniheldur ítarlegar 

upplýsingar um alla þætti sem snúa að vélahlífum, inniheldur m.a. myndir af ýmsum gerðum hlífa 

ásamt leiðbeiningum um val á vörnum eftir fjölda og staðsetningu á hættuvöldum ásamt 

leiðbeiningum um val á hlífum fyrir hættur sem stafa af vélahlutum á hreyfingu.   

1.4. Kröfur um eiginleika hlífa og varnarbúnaðar.  

1.4.1. Almennar kröfur.  

Um hlífar og varnarbúnað gildir eftirfarandi:  
— þau skulu vera traustbyggð,  
— þau skulu vera tryggilega fest,  
— þau skulu ekki auka á slysahættu,  
— ekki má vera auðvelt að komast hjá notkun þeirra eða gera þau óvirk,  
— þau skulu vera staðsett í hæfilegri fjarlægð frá hættusvæðinu,  
— þau skulu ekki byrgja sýn yfir vinnsluna meira en brýna nauðsyn ber til og  
— þau skulu gera það kleift að vinna við uppsetningu og/eða endurnýjun á verkfærum og viðhald á 
vél með því að takmarka aðgang við einungis það svæði þar sem vinna á að fara fram, helst án þess 
að fjarlægja þurfi hlífina eða gera varnarbúnaðinn óvirkan.  
Að auki skulu hlífar, þegar unnt er, veita vörn gegn efni eða hlutum sem kastast til eða falla og gegn 
útblæstri frá vélinni.  
 

1.4.2. Sérkröfur sem gerðar eru til hlífa.  

1.4.2.1. Fastar hlífar.  

Fastar hlífar skulu vera þannig úr garði gerðar að verkfæri þurfi til að losa þær eða fjarlægja.  
Festingar þeirra skulu haldast fastar við hlífarnar eða vélina þegar hlífarnar eru fjarlægðar.  
Ef unnt er eiga hlífar ekki að geta haldist kyrrar á sínum stað þegar festingar vantar.  
 

1.4.2.2. Samtengdar, lausar hlífar.  

Samtengdar, lausar hlífar skulu:  
— haldast kyrrar á vélinni þegar þær eru opnar, eftir því sem unnt er,  
— vera hannaðar og smíðaðar þannig að aðeins sé unnt að stilla þær með ásetningi.  
Samtengdar, lausar hlífar skulu tengdar við lokunarbúnað:  
— sem kemur í veg fyrir að hættulegar aðgerðir vélarinnar hefjist þar til hlífunum hefur verið lokað 
og  
— gefur skipun um stöðvun þegar þær eru ekki lengur í lokaðri stöðu.  
Ef mögulegt er fyrir stjórnanda að komast á hættusvæðið áður en hætta vegna hættulegra aðgerða 
er yfirstaðin skal, auk lokunarbúnaðarins, tengja lausar hlífar við hlífalás sem:  
— kemur í veg fyrir að hættulegar aðgerðir vélarinnar hefjist þar til hlífinni hefur verið lokað og læst 
og  
— heldur hlífinni lokaðri og læstri þar til hætta á meiðslum vegna hættulegra aðgerða vélarinnar er 
afstaðin.  
Samtengdar, lausar hlífar skulu hannaðar þannig að vanti einn hluta þeirra eða bili hann komi það í 
veg fyrir að hættulegar aðgerðir vélarinnar fari í gang eða stöðvi þær.  
 

1.4.2.3. Stillanlegar hlífar sem takmarka aðgang.  

Stillanlegar hlífar, sem takmarka aðgang að hreyfanlegum vélarhlutum sem eru bráðnauðsynlegir 
fyrir vinnsluna, skal vera:  
— unnt að stilla með handafli eða sjálfvirkt eftir því um hvers konar vinnu er að ræða og  
— auðvelt að stilla án verkfæra.  

 

http://www.stadlarad.is/
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Kröfur varðandi neyðarstopp 
 

Vélatilskipunin og þar með reglugerð 1005/2009 gerir almenna kröfu um að allar vélar eigi að hafa 

neyðarstopp til að unnt sé að afstýra ríkjandi eða yfirvofandi hættuástandi. Undantekningar fá þeirri 

almennu reglu eru handverkfæri (sem eiga almennt að vera með haldrofa) og vélar þar sem 

neyðarstopp myndi ekki koma að notum. Slíkt gæti átt við um vél þar sem ekki er unnt að draga úr 

áhættu með neyðarstöðvunarbúnaði, annaðhvort vegna þess að hann myndi ekki stytta 

stöðvunartímann eða vegna þess að hann myndi koma í veg fyrir að unnt væri að gera sérstakar 

ráðstafanir til að ráða bót á hættuástandinu. Í efnislið 1.2.4 í reglugerð um vélar segir: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leiðbeiningabæklingur EU með vélatilskipuninni útskýrir vandlega hvaða kröfur eru gerðar um 

gangsetningu, stöðvun og neyðarstöðvun véla. Meðal helstu atriða að minnast á eru: 

 Neyðarstop er viðbótaröryggi við aðrar öryggisráðstafanir og kemur ekki í stað vélahlífa, 

ljósnemavarnar eða annarra öryggisvarna 

 Alment á neyðarstopp að stöðva hættulegar hreifingar eins hratt og hægt er – án þess að 

valda frekari áhættum (stundum þarf að gefa merki og hægja á hlutum, starta loftræstingu 

o.s.frv. áður en hin hættulega hreifing er stöðvuð – þetta ákveður framleiðandi út frá 

áhættumati. 

 Þegar margar vélar eru látnar vinna saman (samstæða) þarf heildrænt áhættumat og á 

grundvelli þess að ákveða stöðvun hinna einstöku véla með neyðarstoppi/stoppum.   

 Neyðarstopp eiga að fylgja staðlinum ÍST EN ISO 13850:2015 

 

 

Neyðarstöðvun.  

Vél skal hafa minnst einn neyðarstöðvunarbúnað til að unnt sé að afstýra ríkjandi eða yfirvofandi 

hættuástandi.  

Þetta gildir þó ekki um:  

- vél þar sem ekki er unnt að draga úr áhættu með neyðarstöðvunarbúnaði, annaðhvort vegna þess 

að hann myndi ekki stytta stöðvunartímann eða vegna þess að hann myndi koma í veg fyrir að unnt 

væri að gera sérstakar ráðstafanir til að ráða bót á hættuástandinu,  

- hreyfanleg, vélknúin handverkfæri og handstýrðar vélar.  

Búnaðurinn skal:  

- hafa auðþekkjanleg, greinileg stjórntæki sem fljótlegt er að komast að,  

- stöðva hættulega vinnslu eins fljótt og unnt er án þess að auka áhættuna,  

- gangsetja eða gera það kleift að gangsetja ákveðnar öryggisaðgerðir ef þörf krefur.  

Neyðarstöðvunarbúnaður skal þannig gerður að hann haldist í stöðvunarstöðu eftir að skipun um 

stöðvun hefur verið gefin og þar til hún er sérstaklega afturkölluð. Ekki má vera unnt að virkja búnaðinn 

án þess að gefa stöðvunarskipun. Einungis skal vera unnt að gera búnaðinn óvirkan með viðeigandi 

aðgerð og þótt hann sé gerður óvirkur skal það ekki hafa í för með sér að vélin fari aftur í gang, einungis 

að unnt sé að gangsetja hana aftur.  

Neyðarstöðvun skal ávallt vera tiltæk og virk, óháð stillingu stjórnbúnaðar.  

Neyðarstöðvunarbúnaður skal vera til viðbótar öðrum öryggisráðstöfunum en ekki koma í staðinn fyrir 

þær. 

Vélasamstæður.  

Þegar um er að ræða vél eða vélarhluta sem eiga að vinna saman skal hanna og smíða vélina þannig að 

stöðvunarbúnaðurinn, þ.m.t. neyðarstöðvunarbúnaður, geti ekki aðeins stöðvað vélina heldur allan 

tengdan búnað ef áframhaldandi gangur hans getur verið hættulegur. 
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Kröfur varðandi öryggisfjarlægðir 

 

Í reglugerð 1005/2009 um vélar og tæknilegan búnað og reglugerð 367/2006 um notkun tækja eru 

ákvæði um að vél megi ekki vera hættuleg. Þetta er einnig á dagskrá í 492/1987 reglur um öryggis-

búnað véla – en þar er að finna leiðbeiningar um öryggisbúnað véla sem menn hafa litið til allt fram til 

okkar daga. 

 

Þá er einnig tekið tillit til þess hvort hættusvæðið sem fólk nálgast feli í sér mikla eð litla hættu. 

Öryggisfjarlægðir staðalsins eru síðan gefnar á töfluformi og/eða gegnum myndræna framsetningu 

 

 

 

 
 

 

Dæmi: ef hæð hættusvæðis er 80 cm og hæð öryggisvarnar 140 cm þá er lágrétt öryggisfjarlægð 60 

cm ef hættusvæði er metið sem lítil hætta sbr. töflu 1 í staðlinum ÍST EN ISO 13857:2008  

 

Á Íslandi hafa sést mörg dæmi í frystihúsum um mikið opnar úthleypilúgur þar sem hættulegir sniglar 

eða færibönd eru innan við – búnaður sem getur t.d. skaðað hendur fólks sem sinnir þrifum o.s.frv.   

 

 

 

Í dag er það staðallinn ÍST EN ISO 13857:2008 

sem setur ramman um lágmarks öryggisfjarlægðir 

sem eiga að tryggja að starfsfólk verði ekki fyrir 

slysum með því að fótleggir þess eða handleggir nái 

inn á hættusvæði. 

 

Staðallinn gengur út frá fjölda forsenda m.a.:  

- að verndarbúnaður haldi lögun sinni og 

staðsetningu,  

- að einstaklingar reyni að þvinga líkama sinn yfir 

verndarbúnað eða gegnum opnanir til að ná inn á 

hættusvæði, 

- að viðmiðunarflötur sé flöturinn þar sem 

einstaklingur myndi venjulega standa og það þarf 

ekki endilega að vera gólfið (gæti t.d. verið 

vinnupallur)   

 

a. Hæð hættusvæðis 

b. Hæð öryggisvarnar 

c. Lágrétt öryggisfjarlægð að hættusvæði 

 

1. Hættusvæði (nálægasti punktur) 

2. Viðmiðunarflötur 

3. Öryggisvörn 
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Kröfur varðandi beislun orku (læsingu búnaðar) 

 

Vélatilskipunin og þar með reglugerð 1005/2009 um vélar og tæknilegan búnað inniheldur ýmsar 

kröfur varðandi gangsetningu, stöðvun og neyðarstöðvun vélbúnaðar. Ein þessara krafna er krafan um 

einangrun frá orkugjöfum þannig að vélin verði ekki óvart gangsett (handvirkt eða sjálfvirkt) meðan á 

viðgerðum o.þ.h. stendur. Í viðauka reglugerðar um grunnkröfur stendur í efnislið 1.6.3:  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einangrun orkugjafanna nær til allra orkuuppspretta s.s. rafmagns, þrýstilofts, vökvaþrýstings, gufu, 

stöðuorku o.s.frv. Almennt gildir að ef vinna á verkefni í nágreni við spennta fjöður eða vélahluti sem 

hefur verið lyft þá þarf að læsa þeim þáttum sérstaklega (læsing, stuðningur, hindrun) þannig að 

vinnusvæðið sé öruggt (læsingar má styðja enn frekar með aðvörunarmiðum).  

 

 
 

Leiðbeiningabæklingur EU með vélatilskipuninni útskýrir vandlega hvaða kröfur eru gerðar um beislun 

og einangrun orku. Þar segir m.a. að þar sem starfsmenn við viðhaldsvinnu geti ekki haft auga með að 

einangrunin/læsing sé til staðar þurfi læsibúnað sem sé auðlæsanlegur. Einnig segir að þar sem margir 

séu til staðar samtímis skuli læsingin vera þannig að viðkomandi starfsmenn geti sett sinn eigin lás á 

læsibúnað vélarinnar  meðan viðgerð stendur. Helstu staðlar að fylgja við beislun orku eru: 

- IST EN 1037:2008 Öryggi véla - Vörn gegn óvæntri gangsetningu 

- IST EN 60204-1:2006 Öryggi véla - Rafbúnaður iðnaðarvéla - Hluti 1: Almennar kröfur 

- IST EN ISO 4413:2010 Vökvaafltækni - Almennar reglur og öryggiskröfur varðandi kerfi og kerfishluta 

- IST EN ISO 4414:2010 Loftafltækni - Almennar reglur og öryggiskröfur varðandi kerfi og kerfishluta 

Markmið regluverksins er einfalt – að allir komist heilir heim 

Orkugjafar einangraðir.  

Vél skal hafa búnað sem einangrar hana frá orkugjöfum. Einangrunarbúnaðinn skal 

auðkenna greinilega. Honum skal vera unnt að læsa ef endurtenging gæti stofnað 

mönnum í hættu. Einangrunarbúnaðinum skal einnig vera unnt að læsa ef stjórnandi 

getur ekki gengið úr skugga um hvort samband sé enn rofið frá öllum stöðum sem hann 

hefur aðgang að.  

Ef um er að ræða vél sem unnt er að tengja við rafmagnstengi er nóg að aftengja 

rafmagnsklóna, svo fremi að stjórnandinn geti, á öllum stöðum sem hann hefur aðgang 

að, gengið úr skugga um að klóin sé enn aftengd.  

Þegar samband við orkugjafann hefur verið rofið skal vera unnt að eyða allri orku sem 

eftir er eða geymist í straumrás vélarinnar án þess að áhætta skapist fyrir menn.  

Heimilt er að gera þá undantekningu frá framangreindum kröfum að ákveðnar 

straumrásir séu áfram tengdar orkugjöfum sínum til að t.d. halda vinnsluefni föstu, 

geyma upplýsingar, lýsa innri hluta o.s.frv. Í þeim tilvikum skal gera sérstakar 

ráðstafanir til að tryggja öryggi stjórnanda. 
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Staðlar 

 
Það eru ca 800 staðlar undir vélatilskipuninni og eru þeir uppfærðir jafnt og þétt auk þess sem nýjir 
staðlar bætast við í safnið. Staðlarnir skiptast eins og áður sagði í A, B og C staðla (sjá bls. 4). Staðlarnir 
eru hjálpartæki til að móta lausnir sem uppfylla búnaðarkröfur vélatilskipunarinnar sem eins og áður 
hefur verið tekið fram að eru almennt orðaðar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Á Íslandi fást allar upplýsingar um staðla hjá Staðlaráði Íslands (www.stadlarad.is) en einnig heldur 
Evrópusambandið úti stórum upplýsingavefjum um allt sem lýtur að vélatilskipuninni – þar með talið 
stöðlum. Á eftirfarandi slóð fæst heildrænt staðlayfirlit o.fl.: https://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards_en 
 

Svonefndir C staðlar eiga við um ákveðna flokka af vélum og tilgreina sértækar öryggiskröfur fyrir þá 

vélagerð sem sem um er að ræða. Noti framleiðandi slíkan samhæfðan evrópustaðal má segja að 

áhættumat fyrir vélina hafi verið framkvæmt með notkun viðkomandi C staðals.   

Þrátt fyrir að það sé til mikill fjöldi staðla þá rekast vélaframleiðendur mjög oft á að það er ekki til C 

staðall fyrir vélina sem þeir eru að hanna – þá þarf að styðjast við heppilega blöndu af A og B (og 

mögulega C) stöðlum til að ná utan um þær grunnkröfur sem koma við sögu. Fjöldi staðla sem menn 

hafa þörf fyrir fer eftir því hvernig vélbúnað verið er að fást við en getur oft orðið 15-30 stk.  

Meðal algengustu staðla eru líklega: 

IST EN ISO 12100:2010 Öryggi véla - Almennar grunnreglur um hönnun, áhættumat og áhættuminnkun 

IST EN ISO 13857:2008 Öryggi véla – Öryggisfjarlægðir til að koma í veg fyrir að fótleggir og handleggir nái 

inn á hættusvæði 

IST EN ISO 13849-1:2015 Öryggi véla – Öryggishlutar stýrikerfa - Hluti 1: Almennar meginreglur um hönnun 

IST EN ISO 13849-2:2012 Öryggi véla - Öryggishlutar stýrikerfa - Hluti 2: Fullgilding 

IST EN ISO 13850-2015 Öryggi véla - Neyðarstöðvunarbúnaður - Meginreglur um hönnun 

IST EN ISO 60206-1:2006 Öryggi véla - Rafbúnaður iðnaðarvéla - Hluti 1: Almennar kröfur 

IST EN 349:1993+A1:2008 Öryggi véla - Lágmarksfjarlægðir til að fyrirbyggja að líkamshlutar kremjist 

IST EN 953:1997+A1:2009 Öryggi véla - Hlífar - Almennar kröfur um hönnun og smíði fastra og hreyfanlegra 

hlífa (verður skipt út með IST EN ISO 14120:2015 fljótlega) 

IST EN ISO 14119:2013 Öryggi véla - Lokunarbúnaður tengdur við hlífar - Meginreglur um hönnun og val 

IST EN ISO 4413:2010 Vökvaafltækni - Almennar reglur og öryggiskröfur varðandi kerfi og kerfishluta 

IST EN ISO 4414:2010 Loftafltækni - Almennar reglur og öryggiskröfur varðandi kerfi og kerfishluta 

Vélatilskipunin gerir kröfur um að hönnun varðandi líkamsbeitingu við vélavinnu sé í lagi. Það fyrirfinnast 

margir staðlar sem móta kröfurnar varðandi líkamsbeitingu o.fl. við vélavinnu – bent skal sérstalega á 

staðlaröðina IST EN 1005 (m.a. ÍST EN 1005-1:2001+A1:2008 Öryggi vinnuvéla - Líkamlegt álag á notendur - 1. 

hluti: Hugtök og skilgreiningar).  Vélatilskipunin gerir ekki kröfur um hámarkshávaða – en framleiðandi vélar er 

skyldugur að upplýsa um hávaða við starfsstöðvar vélarinnar – og í notendaleiðbeiningunum.  
 

Að lokum – í ákveðnum skilningi má segja að staðall sé best-praxis – með öðrum augum má líka segja 

að staðall sé lágmarkskröfur.  

Það er ekki skylt að nota staðla vélatilskipunarinnar. Framleiðendur 

mega vel velja aðrar lausnir – en þeir þurfa þá gegnum áhættumatið 

að sýna fram á að hin valda lausn sé jafn góð og aðferð staðalsins 

(eiginlega öfug sönnunarbyrði). 

- Þetta á líka við um fyrirtæki sem smíða vélar til eigin nota! - 

http://www.stadlarad.is/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
http://www.stadlar.is/verslun/p-36454-st-en-3491993a12008.aspx
http://www.stadlar.is/verslun/p-37042-st-en-1005-12001a12008.aspx
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Heimildir: 

 

Við gerð samantektarinnar var stuðst við eftifarandi heimildir: 

 

 1005/2009 REGLUGERÐ um vélar og tæknilegan búnað 

 367/2006 REGLUGERÐ um notkun tækja 

 MD 2006/42/EC vélatilskipun (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0042)  

 Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC 

(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9483/attachments/1/translations) 

 CE-mærking en praktisk guide, DS hæfte 22.2009, Danish standard   

 CE-mærkede maskiner, Indkøb, ibrugtagning og ombygning. Industriens 

Branchearbejdsmiljøråd http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ulykker/maskiner-og-

vaerktoejer/ce-maerkede-maskiner  

 Heimasíða hSE.gov.uk um vélbúnaður smíðaður á staðnum (in situ) 

(http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/manufacturer-in-situ.htm)  

 Heimasíða hse.gov.uk um breytingar á vélum (http://www.hse.gov.uk/work-equipment-

machinery/refurbished-modified-machinery.htm)  

 Heimasíða hse.gov.uk um innkaup véla http://www.hse.gov.uk/pubns/indg271.pdf  

 Heimasíða OSHA (https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view)  

 Complex assemblies: a grey area for machine safety, Drives&Controls 09 sptember 2013, 

Paul Laidler (http://drivesncontrols.com/news/fullstory.php/aid/4102/Complex_-

assemblies:_a_grey_area_for_machine_safety.html  

 Requirements for placing machinery on the market in the European Economic Area (EEA), 

BG EETEM (http://dp.bgetem.de/pages/service/download/medien/BG_413e_DP.pdf) 

 Køb og salg af maskiner, Industriens Branchearbejdsmiljøråd (http://www.i-

bar.dk/media/2827503/koeb_salg_maskiner.pdf)  

 Hvis det var sådan havde konsulenterne masser at lave, Maskinsikkerhed 

 Efni frá www.stadlarad.is 

 Efni af heimasíðu Neytendastofu (http://www.neytendastofa.is/fyrirtaeki/ce-merkingar) og 

http://neytendastofa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2857  

 Efni af heimasíðu Vinnueftirlitsins (http://www.vinnueftirlit.is/velar-og-

taeki/markadseftirlit/ce-merkingar/)  

 Breska fyrirtækið Procter Machine Guarding (Excel skjal fyrir áhættumat) 

http://www.machinesafety.co.uk/compliance/risk-assessment  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0042
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9483/attachments/1/translations
http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ulykker/maskiner-og-vaerktoejer/ce-maerkede-maskiner
http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ulykker/maskiner-og-vaerktoejer/ce-maerkede-maskiner
http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/manufacturer-in-situ.htm
http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/refurbished-modified-machinery.htm
http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/refurbished-modified-machinery.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg271.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://drivesncontrols.com/news/fullstory.php/aid/4102/Complex_-assemblies:_a_grey_area_for_machine_safety.html
http://drivesncontrols.com/news/fullstory.php/aid/4102/Complex_-assemblies:_a_grey_area_for_machine_safety.html
http://www.i-bar.dk/media/2827503/koeb_salg_maskiner.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2827503/koeb_salg_maskiner.pdf
http://www.stadlarad.is/
http://www.neytendastofa.is/fyrirtaeki/ce-merkingar
http://neytendastofa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2857
http://www.vinnueftirlit.is/velar-og-taeki/markadseftirlit/ce-merkingar/
http://www.vinnueftirlit.is/velar-og-taeki/markadseftirlit/ce-merkingar/
http://www.machinesafety.co.uk/compliance/risk-assessment

