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Indledning
Denne vejledning handler om de 

sikkerhedsforskrifter, som låse
smedeforretninger skal følge når de 

hjælper politiet, social og sund
hedspersonale, fogeden eller andre 
med at skaffe sig adgang til boliger 

eller lignende.

Vejledningen, som er udarbejdet af 
Dansk Låsesmedeforening og Dansk 

Metal giver gode råd og vejledning 
om, hvordan dette arbejde kan 

tilrettelægges og udføres så risikoen 
for at komme til skade er minimeret.
Vejledningen gennemgår  herunder 

arbejdsmiljølovens regler for 
 beskyttelse af låsesmedene.

Udover at hjælpe virksomhederne 
indenfor branchen med at  beskytte 

låsesmedene mod overgreb, er 
formålet med vejledningen også at 
fastlægge en ensartet håndtering af 
disse opgaver, når politiet og andre 

myndighedspersoner rekvirerer 
hjælp fra låsesmede.
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VEJLEDNING
SAMARBEJDE MED POLITIET
Låsesmede hjælper indimellem politiet og 
andre personer, som udfører arbejde for 
myndigheder fx hjemmehjælp og foged 
med at skaffe sig adgang til bygninger, hvor 
der kan befinde sig personer.

En del af situationerne kan forebygges ved, 
at politiet skaffer sig adgang til boligen på 
anden vis, fx ved at brække døren ned. Men 
det vil typisk kræve, at politiet forinden har 
kontakt med de pågældende borgere bag 
de låste døre og at disse nægter at give 
politiet adgang.

Når det drejer sig om fx sindsforvirrede 
personer, som sundhedspersonale forsøger 
at skaffe sig adgang til, vil politiet skulle 
kontaktes, hvis de pågældende personer 
nægter at åbne døren og døren skal åbnes. 
I de tilfælde er det ikke en opgave for en 
låsesmed.

I sådanne tilfælde kan personerne reagere 
voldsomt mod låsesmedenes og politiets 
indtrængen, herunder ved brug af fx våben 
eller andre farlige genstande (fx knive) eller 
materialer (fx syre). Der kan både være tale 
om, at borgene forsvarer sig gennem den 
åbnede dør eller gennem brevsprækker.

I de tilfælde, hvor politiet ved, at der befin-
der sig en eller flere personer bag den låste 
dør, som er fjendtligt indstillet eller føler sig 
truet af andre grunde, er det ikke en opgave 
for låsesmede at skaffe politiet adgang.

Da må politiet skaffe sig adgang på anden 
måde, fx ved at bryde døren ned med en 
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rambuk. Politiet laver rutinemæssigt sådan-
ne sikkerhedsvurderinger i forbindelse med 
opgaver, hvor de skal skaffe sig adgang, og 
i situationer, som de vurderer farlige, vil der 
ikke blive anvendt låsesmede.

Den farlige situation kan også opstå under 
udførelsen af opgaven. Det kan fx vise sig, 
at der befinder sig en eller flere fjendtlige 
eller bange personer i bygningen, som man 
ellers regnede med var tom, eller situatio-
nen kan udvikle sig til, at den eller de på-
gældende personer beslutter, at de ikke vil 
åbne døren frivilligt, og at de endda opfører 
sig fjendtligt. I de tilfælde skal politiet bede 
låsesmeden om at fjerne sig fra området og 
skaffe sig adgang på anden måde.

Der vil også kunne opstå situationer, hvor 
den eller de personer, som befinder sig i 
bygningen, ikke giver sig til kende, og rea-
gerer voldsomt i det øjeblik, hvor låsesme-
den forsøger at åbne døren. I disse situatio-
ner, skal låsesmeden fjerne sig straks.

Når politiet rekvirerer låsesmede til at skaffe 
sig adgang, skal begrundelsen være, at der 
så vidt vides ikke befinder sig nogen i de 
pågældende rum, og at politiet har brug for 
at skaffe sig adgang. Hvis det vides, at der 
er personer bag de låste døre, må politiet 
selv bryde døren ned, hvis de pågældende 
personer ikke vil åbne frivilligt.

DEN ENKELTE OPGAVE
Politiet har typisk en aftale med en eller 
flere låsesmede, som hjælper dem med at 
skaffe sig adgang til bygninger i forbindelse 
med deres opgaver. Opgaven skal være 
tilrettelagt, så politiet allerede er på adres-
sen når låsesmeden ankommer, således at 
de kan yde den nødvendige beskyttelse, 
hvis der skulle opstå en uforudset og farlig 
situation.
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Låsesmeden skal som det første ved an-
komsten få kontakt til den medarbejder fra 
politiet, som har ansvaret for opgaven, så-
ledes at låsesmeden kan få en tilstrækkelig 
orientering om, hvad det er for en opgave, 
som politiet forventer, at låsesmeden skal 
udføre og om de nærmere omstændighe-
der for opgaven.

Under normale omstændigheder vil der 
være to betjente til stede, typisk i sikker-
hedsveste og med deres våben pakket 
væk, fx tjenestepistolen i hylster. Alle andre 
scenarier er et signal om, at dette ikke er en 
opgave for en låsesmed.

Politiet skal eskortere låsesmeden til den 
pågældende dør, og sørge for låsesmedens 
sikkerhed, så længe låsesmedens opgave  
står på. Låsesmeden trækker sig straks 
 tilbage og i sikker afstand, når låsen er 
 åbnet, og lader politiet selv åbne døren.

Hvis det viser sig, at der findes en person 
bag døren, som ikke er indstillet på at åbne 
frivilligt, så trækker låsesmeden sig tilbage.

Hvis der er opstået en situation, hvor der er 
fare i det område, hvor arbejdet foregår, fx 
fordi der stimler personer sammen, som er 
fjendtlig indstillet overfor politiets eller lå-
sesmedens tilstedeværelse, skal politiet sikre 
sig, at låsesmeden kan forlade området 
uden risiko for at lide overgreb.

REGLER FOR ARBEJDET
Når låsesmede er i et ansættelsesforhold, 
er det arbejdsgiveren som skal sørge for, at 
de pågældende medarbejdere er beskyttet. 
Hvis låsesmeden driver sin egen forretning, 
skal låsesmeden sikre sig selv.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at låsesmeden 
selv kan tage sine forholdsregler med min-
dre låsesmedens leder selv er til stede.
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Instruktion om 
farlige  situationer

De eventuelle farlige situa
tioner, som kan opstå under
vejs i arbejdet, er omfattet af 
arbejdsmiljølovens regler om 
alvorlig og umiddelbar fare:

Arbejdsgiveren skal sørge 
for at låsesmedene får den 
nødvendige information om 
de farer og risici der er ved den 
opgave, som skal udføres.

Låsesmedene skal instrueres 
og oplæres i, hvordan opga-
ven skal udføres for at foregå 
farefrit.

Hvis der opstår en farlig situ-
ation har låsesmeden ret til at 
trække sig væk fra det farlige 
område eller på anden måde 
bringe sig i sikkerhed. 

1
2
3

§ 17. Arbejdsgiveren 
skal gøre de ansatte 
bekendt med de ulyk-
kes- og sygdoms-
farer, der eventuelt 
er forbundet med 
deres arbejde.

Stk. 2. Arbejdsgi-
veren skal end-
videre sørge for, 
at de ansatte får 
nødvendig oplæ-
ring og instruktion 
i at udføre arbejdet 
på farefri måde.

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade 
sin arbejdsplads eller et farligt områ-
de i tilfælde af en alvorlig og umid-
delbar fare, som ikke kan undgås.

§ 17 b. Arbejdsgiveren skal sørge for, 
at en ansat under hensyntagen til sin 
viden og adgang til tekniske hjælpe-
midler selv har mulighed for at træf-
fe hensigtsmæssige foranstaltninger 
med henblik på at undgå følgen af 
en alvorlig og umiddelbar fare for sin 
egen eller andres sikkerhed, når det 
ikke er muligt at kontakte arbejds-
giveren, virksomhedslederen eller 
arbejdslederen.

§
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UDFØRELSE AF 
 ARBEJDET 
Ved opgaver, hvor der kan opstå en 
farlig situation når låsesmeden op-
holder sig op af den låste dør fx når der 
ikke er fuldstændig sikkerhed for, at der 
ikke befinder sig nogen bag døren, skal 
låsesmeden sørge for at holde kroppen 
væk fra potentielle farlige områder fx 
brevsprække i døren. Opgaven må udføres, 
så låsesmeden kan fjerne sig hurtigt fra 

området. Undgå fx at sidde på knæ eller 
blokere en eventuel flugtvej med udstyr 
eller værktøj. Politiet skal ligeledes placere 
sig så det er nemt for låsesmeden at fjerne 
sig hurtigt, hvis behovet opstår.

Reglerne om hvordan arbejdet skal udføres 
findes i arbejdsmiljølovens bekendtgørelse 
om arbejdets udførelse.

§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikker-
heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 
ud fra både en enkeltvis og samlet vurde-
ring af de fysiske, ergonomiske og psyko-
sociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort 
eller lang sigt kan have indvirkning på den
fysiske eller psykiske sundhed.

NØDHJÆLPSUDSTYR
De låsesmede som udfører arbejde for po-
litiet eller andre med at skaffe sig adgang til 
bygninger, hvor der kan opholde sig fjendt-
lige personer, skal medbringe det nødven-

dige nødhjælpsudstyr i servicebilen. Det 
kan fx være godkendte nødhjælps-

kasser og rent vand til afskyldning 
af væsker fra hud, herunder 

også øjenskylleflaske.

Reglerne findes i arbejds-
miljølovens bekendtgø-
relse om skiftende ar-
bejdssteders indretning.

§ 7. Afhængig af arbejds-
stedets karakter og for-

holdene i øvrigt skal der findes et passende 
nødhjælpsudstyr.
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