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Förbud med omedelbar verkan enligt 7 kap 7 § 
arbetsmiljölagen 
 
Organisationsnummer 556269-0627 
 
Beslut 

Arbetsmiljöverket förbjuder er, i egenskap av den som överlåter en maskin att 
vid vite av 100 000 kronor att på marknaden släppa ut eller avlämna för att tas i 
bruk fordonslyften TWA 530 LF med angivna brister. Se 3 kap 8 – 10 §§ och 7 
kap 7 § arbetsmiljölagen.  
 
Arbetsmiljöverket förelägger er, i egenskap av den överlåter en maskin att vid 
vite av 100 000 kronor att lämna varningsinformation senast den 31 augusti 2017 
till ägare av fordonslyften TWA 530 LF med angivna brister. Informationen ska 
lämnas på ett sådant sätt att den kan antas komma till de berördas kännedom 
genom direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som ni 
använder i er marknadsföring. 
 
Beslutet gäller även andra produkter med väsentligen samma utformning och 
användning som inte uppfyller detta krav. 
 
Arbetsmiljöverket beslutar vidare att detta förbud ska gälla omedelbart. Detta 
gäller även om förbudet överklagas. 
 
Se 9 kap. 5 § arbetsmiljölagen. 
 
Detta beslut kommer att anmälas till Europeiska kommissionen. 
 
Arbetsmiljöverkets bedömning 

Den 29 april 2016 inspekterade Arbetsmiljöverket fordonslyften TWA 530 LF. 
Vid inspektionen simulerades brott på hydraulslang. Vi uppmärksammade då 
följande brister avseende TWA 530 LF. 
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1. Slangbrottsventilen fungerade ej tillfredställande. Se AFS 2003:8, bilaga 1, pkt 
4.1.2.6, c. 
 
2. Vid simulerat slangbrott under uppkörning fortsätter den andra sidan uppåt 
tills operatören släpper ”upp-knappen”. Se AFS 2003:8, bilaga 1, pkt 4.1.2.6, c. 
 
3. Efter inspektionen den 29 april 2016 har ytterligare en brist konstaterats: det 
är möjligt att sänka lyften hela vägen genom att välja ”finalsänkningsknappen”. 
Då är vissa säkerhetsfunktioner bortkopplade (tryckkännande ventiler) och det 
kan då uppstå nivåskillnad mellan de båda körbanorna. Se AFS 2003:8, bilaga 1, 
pkt 4.1.2.6, c. 
 
Regler för produkter på marknaden 

I 3 kap 8 § arbetsmiljölagen anges bl.a. att ”Den som tillverkar, importerar, 
överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan 
teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet 
mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas 
i bruk eller ställs ut till försäljning”. 
 
TWA 530 LF omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om 
maskiner. 
Genom dessa föreskrifter har EG:s maskindirektiv överförts till svensk 
lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. 
 
TWA 530 LF, som omfattas av föreskrifterna får bara släppas ut på marknaden, 
avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift/tas i bruk första gången om de 
uppfyller kraven i föreskrifterna. För en anordning som omfattas av reglerna 
gäller bl.a. 
 

• den ska vara CE-märkt, se AFS 2008:3, 6§ 
• det ska ha utfärdats en försäkran om överensstämmelse, se AFS 2008:3, 

6§ 
• den skall åtföljas av en översättning av denna försäkran om 

överensstämmelse till svenska se, AFS 2008:3, 19§ 
• den ska åtföljas av bruksanvisning se, AFS 2008:3, 6 § 
• när den tas i bruk skall den åtföljas av en översättning av 

bruksanvisningen till svenska se, AFS 2008:3, 19§ 
• den ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven se AFS 

2008:3, 6§ och bilaga 1. 
 
CE-märkning och försäkran om överensstämmelse ska ha gjorts av tillverkaren, 
dennes representant inom EES, eller någon annan som släpper ut TWA 530 LF 
på EES-marknaden, se AFS 2008:3, 6 §. 
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Ni har meddelat att TWA 530 LF inte längre säljs av er. Tillverkaren har gått i 
konkurs i början av året. För att säkerställa att försäljning inte heller sker 
fortsättningsvis anser Arbetsmiljöverket, trots det ni anfört, att det finns skäl att 
besluta om försäljningsförbud av sådana TWA 530 LF som inte uppfyller de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven i AFS 2008:3, 6§ och bilaga 1. 
Förbudet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp. 
 
Arbetsmiljöverket bedömer att de TWA 530 LF som levererats i Sverige inte 
uppfyller dessa krav. Det finns därför skäl att ålägga er att lämna 
varningsinformation för bristerna. Beslutet bör förenas med ett vite som kan 
bestämmas till skäligt belopp. 
 
Begäran om svar 
När ni har lämnat varningsinformationen ska ni meddela Arbetsmiljöverket att 
det är gjort och hur ni gått tillväga. Se 7 kap 3 § arbetsmiljölagen. Vår 
beteckning på ärendet bör anges på meddelandet. 
 
Ni har meddelat Arbetsmiljöverket att Carpart AB i en pågående process 
ersätter de fabriksmonterade slangbrottsventilerna mot bättre fungerande 
slangbrottsventiler på de TWA 530 LF som levererats i Sverige. Ni har även 
meddelat att ni i den pågående processen kommer att förebygga möjligheten att 
sänka lyften på felaktigt sätt. 
 
Arbetsmiljöverket ser mycket positivt på att ni i en pågående process förbättrar 
säkerheten för de TWA 530 LF som tidigare levererats i Sverige. 
 
Begäran om svar 
När ni avslutat den pågående ombyggnadsprocessen ska ni meddela 
Arbetsmiljöverket. Se 7 kap 3 § arbetsmiljölagen. Vår beteckning på ärendet bör 
anges på meddelandet 
 
Information 

Om ni bryter mot försäljningsförbudet eller beslutet att lämna 
varningsinformation kan detta medföra att förvaltningsrätten, efter ansökan av 
Arbetsmiljöverket, dömer er att betala vitet. 
 
Hur man överklagar 

Den som vill överklaga Arbetsmiljöverkets beslut ska skriva till 
Förvaltningsrätten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
Arbetsmiljöverket (adressuppgifter, se sidfot sidan 1). 
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Överklagandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket inom tre veckor från den 
dag, då den som överklagar fick del av beslutet. 
 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och 
telefonnummer. Hemligt telefonnummer behöver dock uppges endast 
om rätten begär det. Om klaganden är en juridisk person ska istället 
anges organisationens juridiska beteckning, organisationsnummer, 
postadress och namn och telefonnummer till en kontaktperson på 
företaget. Det ska framgå av överklagandet var den klagande kan nås för 
delgivning. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt 
att anmälan snarast görs till förvaltningsrätten, 

2. vilket beslut som överklagas med uppgift om vårt ärendenummer samt 
dagen för beslutet, 

3. vilken ändring i beslutet som begärs 

4. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med 
varje särskilt bevis. 

 
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om 
klaganden anlitar ett ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge 
sitt namn, adress och sitt telefonnummer. 
 
De som har deltagit i beslutet 

Ärendet har avgjorts av enhetschef Monica Torgrip i närvaro av juristen Heidi 
Wiik efter föredragning av handläggare Anders Åsén. 
 
 
 
 
 
Monica Torgrip 
 
 
    Anders Åsén 
     


