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Er sikkerheden i top på lageret?
Man skal se sig godt for. Det, man troede var én ting, kan vise sig at være noget helt andet. Sådan
er det også med de lovpligtige eftersyn af reoler og lagerudstyr.
Danske virksomheder, både offentlige og private, skal holde øjnene åbne. Man kan faktisk i god tro
samarbejde med virksomheder, der gennemfører de lovpligtige eftersyn af reoler og lagerudstyr,
men som ikke har den nødvendige faglige viden eller tekniske indsigt i det arbejde, de udfører. Det
kan være fatalt, for det gælder sikkerheden på lageret og dermed sikkerheden for lagerpersonalet
og de medarbejdere, som færdes der.
Beredt til fingerspidserne
En gang om året skal alle virksomheder have gennemført et lovpligtigt eftersyn af reoler og
lagerudstyr for at sikre, at dette materiel overholder gældende dansk og europæisk lovgivning.
Opdager man eventuelle mangler og defekter, skal de udbedres.
Det kan imidlertid være svært at vurdere, om man samarbejder med den rigtige
montagevirksomhed.
’Flere mindre virksomheder tilbyder det lovpligtige, årlige eftersyn – uden at have den faglige og
tekniske indsigt eller opdateret viden på området. Som kunde tror man, at montøren er beredt til
fingerspidserne til at kunne gennemføre et korrekt eftersyn. Men når et montagefirma, der ikke har
tilknytning til os i FLAM og ikke er udstyret med de ajourførte, tekniske data fra producenterne og
heller ikke følger udviklingen i gældende lovgivning, har man ingen garanti for sikkerheden på sit
lager’, siger Michael Sahl, formand fra FLAM, brancheforeningen for leverandører af
lagerindretning og udstyr til materialehåndtering på lageret.
Forsvarligt, sikkert
Netop reoler og sikkerheden på lageret er et ekstremt reguleret område, fordi det skal være
forsvarligt og sikkert for et lagerpersonale at arbejde der.
Hvis man vil sikre sig, at det lovpligtige eftersyn af lageret gennemføres af fagligt uddannede
inspektører, anbefales det, at man kontakter et af medlemmerne i brancheforeningen FLAM for at
få udført det lovpligtige eftersyn.
Så har man garanti for, at det er en fagligt uddannet inspektør med solid erfaring og viden. En, der
har kendskab til reolernes tekniske opbygning og funktion og ved, hvordan de skal opstilles og
bruges i arbejdet ligesom inspektøren vil kende de konkrete krav til eftersynet. Samtidig vil
inspektøren medbringe de nødvendige redskaber og værktøjer, så vedkommende kan
gennemføre et korrekt, lovpligtigt eftersyn.
Læs mere på www.flam.dk om gældende lovgivning, og find nyttig viden til et sikkert lagermiljø.
Nogle ting kan man selv holde sig for øje i det daglige arbejde, andre ting kræver et større, årligt
eftersyn af fagligt uddannede inspektører.
Om FLAM
FLAM er brancheorganisation for virksomhederne BITO, Constructor, Hans Schourup, MAS-Høvik,
Thanex og Wica. En brancheforening, hvor man forpligter sig til at overholde danske og
europæiske regler og lovgivning, og hvor man yder kvalificeret rådgivning og leverer varige
kvalitetsløsninger til et professionelt drevet lager.
Aktuel, gældende lovgivning
Der findes en række regler, forordninger og krav til, hvordan man sikrer lagerpersonalet bedst
muligt. Gældende lovgivning er Dansk Standard DS/EN 15512 – 15620 – 15629 og 15635 og omfatter
både danske og europæiske regler på sikkerheds- og arbejdsmiljøområdet.
For yderligere oplysninger:
Kontakt et af medlemmerne på www.flam.dk

