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Egenkontrol
Som ejer/bruger af en håndildslukker bør du løbende 

holde øje med, at håndildslukkeren er på plads og 

tilgængelig, at den ikke er blevet anvendt, at den ikke 

bærer tegn på hærværk samt at den er vedligeholdt 

efter brugsanvisningen.

Bygningsreglementet stiller krav om egenkontrol hver 

måned og reglerne for store forsamlingslokaler stiller 

krav om egenkontrol af håndildslukkerne før hver 

anvendelse af lokalerne.

Egenkontrol kan udføres af kvalifi cerede medarbej-

dere i din virksomhed. Egenkontrol kan IKKE erstatte 

det årlige serviceeftersyn af DS-certifi cerede håndild-

slukere.

Serviceeftersyn
DS-certifi cerede håndildslukkere skal hvert år ser-

viceres af en certifi ceret fyldestation. 

Serviceeftersynet omfatter fx. adskillelse og rensning 

af pulverpistol, tjek af sikringer og slange, udskiftning 

af pakninger, smøring og genplombering.

Periodisk undersøgelse
Hvert 5. år* skal DS-certifi cerede håndildslukkere 

tømmes, skilles ad, efterses nøje, trykprøves og 

genoplades. Der er ingen begrænsning på, hvor 

mange gange, man må gøre dette og genanvende 

slukkeren. Denne genanvendelse gavner virksom-

hedens miljøregnskab.

Genopladning
Efter brug kan en DS-certifi ceret håndildslukker 

genoplades på en certifi ceret fyldestation. 

En EN 3-slukker skal kasseres efter brug.

*For CO2-slukkere gælder et interval på 10 år

Kan jeg undlade at servicere 
DS-certifi cerede slukkere?
Nej, det er en forudsætning for DS-certifi ceringen, at 

slukkeren serviceres ifølge DS 2320. 

Hvis man undlader dette, bortfalder DS-certifi ceringen 

og DS-mærket skal fjernes. 

Ifølge DS/EN 3 er slukkerens mærkning en integreret 

del af slukkeren og den kan kun ændres af producent-

en. 

I praksis medfører det, at en ikke-serviceret DS-slukker 

skal bortskaff es som aff ald.

Slangevinder
De fl este slangevinder er opsat på grund af krav i byg-

getilladelsen. 

”Den ansvarlige” skal ifølge Bygningsreglementet 

udføre månedlige eftersyn, der som minimum sikrer, at 

den er tilgængelig, har korrekt afmærkning og instruks 

samt at den er intakt og tæt.  Hvert år skal slangen rulles 

ud og afprøves, lige som hele slangen skal efterses for 

slid og tæthed og (automat-)ventilen tjekkes. Hvert 5. 

år skal slangen tillige trykprøves, til og med det 20. år. 

Herefter skal den trykprøves hvert år eller udskiftes.

Hvis den driftsansvarlige ikke ønsker at følge de krav, 

som BR 18 stiller til vedligeholdelse af slangevinder, 

sætter vi i forbindelse med serviceeftersyn en mærkat 

på slangevinden, der oplyser, at den ikke overholder 

gældende regler.

Montage og trykprøvning af slangevinder samt udskift-

ning af slangen og andre reservedele er autoriseret 

VVS-arbejde, som vi har autorisation til at udføre.



Denne folder er udarbejdet af
SikkerhedsBranchen

For at skåne miljøet genbruger vi slukning-

smidler og beholdere i videst muligt omfang. 
Resten bortskaff er vi miljømæssigt korrekt.

Hvad er forskellen på en EN 
3-slukker og en DS-certifi ceret
slukker?
Håndildslukkere med mere end 1-2 kg slukningsmiddel 

skal følge den europæiske standard DS/EN 3. Fabri-

kanten erklærer med CE-mærkningen, at standarden 

overholdes, men der er ikke nogen løbende kontrol af 

rigtigheden af denne erklæring. Du kan derfor ikke være 

sikker på kvaliteten af en slukker, som du køber ”et 

tilfældigt sted”. 

En EN 3-slukker kan ikke serviceres i Danmark og skal 

derfor kasseres efter 5 år*.

En DS-certifi ceret slukker er underlagt løbende tred-

jepartskontrol af FORCE, som sikrer at producenten til 

stadighed lever op til typegodkendelseserklæringen. 

DS-certifi ceringen er desuden forudsætningen for, at 

slukkeren kan serviceres igen og igen, af virksomheder, 

som er certifi cerede hertil. 

DNV-GL foretager stikprøvevis auditering af disse cer-

tifi cerede fyldestationer.

Hvilken håndildslukker skal jeg 
vælge?
I nogle tilfælde er det i byggetilladelsen eller andre krav 

fra myndigheder eller forsikringsselskaber specifi ceret, 

hvilke typer og størrelser håndildslukkere man skal 

have. Mange vælger dog at installere fl ere håndildsluk-

kere ud fra en konkret risikovurdering. I forbindelse med 

serviceeftersyn vil vores montører løbende vurdere og 

rådgive dig om eventuelle ændringer i dit behov. 

På vores hjemmeside kan du fi nde en oversigt over de 

forskellige slukkertyper og -størrelser, og hvad de er 

egnede til.

*For CO2-slukkere gælder et interval på 10 år

Hvor kan jeg fi nde 
mere information?
Hvis du vil vide mere, kan du fi nde en udførlig 

beskrivelse af reglerne følgende steder: 

� DS/EN 3 om håndildslukkeres konstruktion

� DS 2320 om service og vedligehold af håndildslukkere

� Arbejdstilsynets bekendtgørelse 289 om transportabelt

trykbærende udstyr

� Bygningsreglementet, Vejledning til kapitel 5 brand,

kapitel 7 om DKV-planer

� Dit forsikringsselskab stiller formentlig krav til slukning-

smidler ved ”varmt arbejde”.

� DS/EN 671-1 om konstruktionen af slangevinder

� DS/EN 671-3 om service og vedligehold af slangevin-

der

Der gælder specielle regler for håndildslukkere i vej- 

transport (ADR), Jernbanetransport (RID), Lufttrans-

port (FAA/ICAO) samt Søtransport og off shore (IMO).  

Du er velkommen til at spørge os – som certifi ceret 


