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Byte av redskapsfäste på personlyftande teleskoptruckar 
 
Frågan har ställts om vad som gäller för utbyte av redskapsfäste på teleskoptruckar som är 
CE-märkta och EG-typkontrollerade för personlyft. 
 
Distributionsledet 
Kraven i AFS 1993:10, Maskiner och vissa andra tekniska anordningar gäller för maskiner 
som släpps ut på marknaden, eljest avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift. Den maskin som 
avlämnas till en kund för att tas i drift ska ha det utförande som överensstämmer med den 
försäkran om överensstämmelse som hör till maskinen. Det är alltså inte möjligt att i 
distributionsledet bygga om maskinen utan att en ny försäkran om överensstämmelse och ett 
nytt EG-typkontrollintyg utfärdas. 
 
Maskiner i bruk 
Enligt AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, 7 §, får utrustningen 
användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen 
som finns i de föreskrifter som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i 
drift. 
Om en ändring är så stor att det är att betrakta som en ny maskin ska AFS 19993:10 tillämpas 
i sin helhet, dvs riskbedömning, ny teknisk tillverkningsdokumentation, ny CE-märkning och 
certifieringsprocedur enligt bilaga 4. 
Mindre ändringar som inte resulterar i en ny CE-märkning omfattas av krav på 
revisionsbesikting enligt AFS 2003:6, Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska 
anordningar, 22 §. 
 
Arbetsmiljöverkets bedömning 
Utbyte av redskapsfäste och fäste på arbetskorg med samma funktioner som originalfästen 
och som enbart innebär en ändring av geometrin kan betraktas som en mindre ändring. Vid 
revisionsbesiktning är det då viktigt att dels kontrollera att hållfasthet och kvalitet på svetsar 
är betryggande, dels att bedöma effekterna som en eventuellt förändrad vikt medför och 
uppdaterad relevant information som t.ex. lasttabeller. 
 
Utbyte till redskapsfäste med andra funktioner är en så stor ändring att det är att betrakta som 
en ny maskin. 
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