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Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning
SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse
Område m.v.
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning under arbejdet,
som defineret i bilag 1, med de begrænsninger, der følger af § 2, stk.2, og § 3 i lov om arbejdsmiljø.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke arbejde, som udføres i den ansattes hjem.
§ 2. Miljøministeriets regler om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og produkter samt
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen) med senere
ændringer, berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Det samme gælder jernbanetrafikkens regler samt færdselslovgivningens regler om
signalgivning og godkendelser i forbindelse med regulering af trafik inden for en virksomheds område.

Anvendelse, udformning og vedligeholdelse m.m. af sikkerhedsskiltning og anden
form for signalgivning
§ 3. Hvor der under arbejdet kan opstå fare, som ikke kan imødegås tilstrækkeligt effektivt ved
tekniske foranstaltninger eller andre foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse
med reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af arbejdsmiljølovgivningens regler i
øvrigt, samt hvis arbejdets karakter gør det nødvendigt.
§ 4. Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter følges for signalgivning, som er
anført i bilag 2.
Stk. 2. Desuden skal de særlige forskrifter følges for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.m.
for:
1.
Sikkerhedsskilte, som anført i bilag 3.
2.
Lydsignaler, som anført i bilag 4.
3.
Lyssignaler, som anført i bilag 5.
Kilde: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/sam-sikkerhedsskiltning-mv-518-.aspx
4. - LEVERES
Mundtlige
anvisninger,
som ANSVAR
anført i bilag 6.
UDEN
YDERLIGERE
5.
Tegngivning, som anført i bilag 7.
6.
Afmærkning af visse beholdere og rørsystemer, som anført i bilag 8.

