Arbetsmiljöverket
kontrollerar fordonslyftar
Arbetsmiljöverket kontrollerar fordonslyftar i samarbete med Tullverket.

Marknadskontrollen sker i samarbete med Tullverket
Arbetsmiljöverket kontrollerar fordonslyftar som
importerats till Sverige från ett land utanför EU
under 2011. Tullverket har informerat Arbetsmiljöverket om deklarerad import under 2011
av ”stationära lyftplattformar för bilverkstäder”.
Vi kontrollerar nu genom stickprov i första hand
att den dokumentation som ska åtfölja fordonslyftarna uppfyller kraven i reglerna för maskiner.
Reglerna finns i föreskriften om maskiner,
AFS 2008:3.

Fordonslyft ska vara typrovad eller byggd enligt
standard
Fordonslyftar är maskiner som lyfter fordon för
att man ska kunna arbeta på fordonet underifrån.
Lyftarna ska därför vara utrustade med lämpliga
skyddsanordningar.

Vi ställer krav om maskinen har brister –
marknadskontroll
Vi kan ställa krav på att brister ska åtgärdas. Det kallas
marknadskontroll och sker i hela Europa. Arbetsmiljöverket har ansvaret för marknadskontroll av maskiner
i Sverige. Det är ett uppdrag från regeringen.

Enligt maskinföreskriften ska fordonslyftar genomgå
typprovning eller vara utförda enligt den harmoniserade standarden SS-EN 1493, Fordonslyftar. Ett
eventuellt typprovningscertifikat ska finnas med i den
tekniska tillverkningsdokumentationen.

Arbetsmiljöverket har rätt att begära ut den tekniska
tillverkningsdokumentationen från tillverkaren eller
importören. Vi kan sedan rikta krav mot tillverkare,
importörer och distributörer.
Exempel på krav är:
• förbud mot försäljning,
• förbud att ta i drift
• återkallande av produkter
• att lämna varningsinformation.
Arbetsmiljöverket genomför även inspektioner på
arbetsplatser där verket kontrollerar arbetsmiljö och
säkerheten på maskiner.
Alla fordonslyftar omfattas också av krav på återkommande besiktning av ackrediterade kontrollorgan.

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

CE-märkningen för fri rörlighet
För den fria rörligheten för varor i Europa, den inre
marknaden, finns systemet med CE-märkning och de
grundläggande hälso- och säkerhetskraven som importörer och tillverkare ska garantera att produkterna
uppfyller.

Arbetsmiljöverkets information
– Vår webbplats www.av.se

”Försäkran om överensstämmelse” är ett intyg från
tillverkaren eller importören
Med ”Försäkran om överensstämmelse” intygar tillverkaren eller importören på eget ansvar att produkten
motsvarar de grundläggande säkerhetskraven.

– Broschyr Att köpa maskiner, ADI 523.

Arbetsmiljöverkets marknadskontroll
Vi utför marknadskontroll av maskiner innan de når
brukarna genom insatser mot tillverkare, återförsäljare
eller vid besök på mässor och utställningar. Kontrollen
är ett urval genom stickprov.

Läs mer marknadskontroll och CE-märkning på
www.av.se/teman/marknadskontroll
se även www.marknadskontroll.se

– Temasidan Maskiner.
– Temasidan Marknadskontroll och CE-märkning.
– Broschyr CE-märkning och produktsäkerhet,
ADI 468.
– Broschyr Säkra maskiner – om regler för maskiner,
ADI 438.
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