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Personlig
verneutstyr
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Personlig verneutstyr (PVU) skal beskytte mot risiko som
kan true brukerens helse eller sikkerhet. PVU som ikke
fungerer som det skal kan gi falsk trygghet og dermed
medføre skader på forbrukere. Kravene til PVU er fastsatt
i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av
personlig verneutstyr.
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Regelverk om sikkerhet
Personlig verneutstyr skal beskytte forbrukeren mot
skader som følge av ytre påvirkninger. Eksempler
på PVU er sykkelhjelm, støvmaske, albuebeskytter,
solbriller, reflekser, klatreutstyr flytevest/
redningsvest, armringer og vernetøy generelt.

Utseende og funksjonalitet kan være av betydning for
om utstyret blir brukt, og bør derfor vektlegges når
man kjøper PVU. Verneutstyr som ikke brukes har
liten verdi. For PVU som krever personlig tilpasning,
informasjon om bruk og vedlikehold skal selger gi
forbruker slik informasjon.

Den som produserer, importerer eller distribuerer
PVU skal påse at det er utformet i samsvar med
forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon
av personlig verneutstyr (PVU-forskriften) og lov
om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven).

Ved salg av personlig verneutstyr skal produsent/
importør/distributør sørge for at det følger med en
skriftlig brukerinformasjon på norsk. Informasjonen
skal være nøyaktig, lett tilgjengelig og tilpasset
brukerens behov.

PVU skal være CE-merket. CE-merket skal påsettes
av produsenten når det er dokumentert at produktet
er i samsvar med de gjeldende sikkerhetskrav for
produktet.

DSB er tilsynsmyndighet for PVU til privat bruk.
For profesjonell bruk er Direktoratet for
arbeidstilsynet tilsynsmyndighet.
Les mer på sikkerhverdag.no/
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Det er utarbeidet harmoniserte standarder for en
rekke typer PVU. Ved å følge disse standardene
for produktene, antas det at de grunnleggende
sikkerhetskravene i regelverket er oppfylt.
Standardene kan skaffes via www.standard.no.
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