
Produktregler för stegar, ställningar, 
och viss annan utrustning för arbete på höjd, 
samt vissa trycksatta anordningar (1.3)
Oharmoniserade regler

Produktregler för maskiner (1.4) Produktregler för tryckbärande 
anordningar  (1.5)

Avdelning I: Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde Tillämpningsområde

1 kap. Allmänt Definitioner Till vem riktar sig föreskrifterna

2 kap. Produktkrav för arbetskorgar för tillfälliga 
personlyft med truck eller kran

Släppa ut på marknaden eller ta i drift Definitioner

3 kap. Produktkrav för fallskyddsnät för personskyd
Förfarande för bedömning av 

d
överensstämmelse för maskiner

Tillhandahållande på marknaden och 
ibruktagande

4 kap. Produktkrav för stegar och arbetsbockar
Förfarande för delvis fullbordade 
maskiner

Tekniska krav

5 kap. Produktkrav för ställningar Märkning som inte uppfyller kraven Klassning av tryckbärande anordningar

6 kap. Produktkrav för trycksatta anordningar som inte 
omfattas av de Europeiska produktdirektiven

Bestämmelser om sanktionsavgifter
Förfarande för bedömning av 
överensstämmelse

7 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter Bilagor EU-försäkran om överensstämmelse

Bilagor
Bilaga 1.  Grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav på konstruktion och 
tillverkning av maskiner

Presumtion om överensstämmelse

Bilaga 1. Stegar och arbetsbockar, till 4 kap. Bilaga 2.  Försäkran De ekonomiska aktörernas skyldigheter



Bilaga 2.  Stegar och arbetsbockar, till 4 kap. Bilaga 3.  CE-märkning Tillverkarens representant

Bilaga 3. Ställningar, till 5 kap.
Bilaga 4.  Maskinkategorier på vilka något 
av förfarandena i 12 § och 13 § ska 
tillämpas

Importörernas skyldigheter

Bilaga 4.  Ställningar, till 5 kap.
Bilaga 5. Vägledande förteckning över 
säkerhetskomponenter som avses i 4 § c)

Distributörernas skyldigheter

Bilaga 5.  Ställningar, till 5 kap.
Bilaga 6.  Monteringsanvisningar för 
delvis fullbordade maskiner

De fall när importörer och distributörer har 
samma skyldigheter som tillverkaren

Bilaga 7. Monteringsanvisningar för delvis 
fullbordade maskiner

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

Bilaga 8.  Bedömning av 
överensstämmelse genom intern kontroll 
av tillverkningen av en maskin

Regler och villkor för marknadskontroll och 
anbringande av CE-märkning

Bilaga 9. EG-typkontroll Europeiskt materialgodkännande

Bilaga 10. Fullständig kvalitetssäkring Brukarnas kontrollorgan

Bilaga 11. Upphävande eller 
tillbakadragande av utfärdade intyg eller Bestämmelser om sanktionsavgifter
godkännanden

Övergångsbestämmelser

Bilagor

Bilaga 1. Väsentliga säkerhetskrav



Bilaga 2. Diagram för bedömning av 
överensstämmelse

Bilaga 3.  Förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse

Bilaga 4.  EU-försäkran om överensstämmelse 
(nr xxx)



Produktregler för enkla tryckkärl
(1.6)

Produktregler för utrustning för 
potentiellt explosiva atmosfärer
(1.7)

Förbud att på marknaden släppa ut 
ledade skärverktyg avsedda för 
bärbara, handhållna röjsågar (1.8)

Tillämpningsområde 1 kap. Inledande bestämmelser Syfte och tillämpningsområde

Till vem riktar sig föreskrifterna 2 kap. Tillhandahållande på marknaden Förbud

Definitioner
3 kap. Produktens överensstämmelse med 

Bestämmelser om sanktionsavgifter
kraven

Tillhandahållande på marknaden och 
ibruktagande

4 kap. De ekonomiska aktörernas 
skyldigheter

Väsentliga krav
5 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter 
och avgifter vid marknadskontroll

De ekonomiska aktörernas skyldigheter Bilagor

Fall där tillverkarens skyldigheter gäller för 
importörer och distributörer

Bilaga 1. Kriterier för kategoriindelning av 
utrustningsgrupper

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

Bilaga 2. Grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav för utformning och 
konstruktion av utrustning och 
skyddssystem för användning i potentiellt 
explosiva atmosfärer

Överensstämmelse med kraven för kärl vars 
PS×V är större än 50 barliter

Bilaga 3. Modul B: EU-typkontroll

Regler och villkor för marknadskontroll och 
anbringande av CE-märkning

Bilaga 4. Modul D: Överensstämmelse med 
typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produktionen



Bestämmelser om sanktionsavgifter
Bilaga 5. Modul F: Överensstämmelse med 
typ som grundar sig på produktverifiering

Övergångsbestämmelser

Bilaga 6. Modul C1: överensstämmelse med 
typ som grundar sig på intern 
tillverkningskontroll och övervakade 
produktkontroller

Bilagor
Bilaga 7. Modul E: Överensstämmelse med 
typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produkter

Bilaga 1. Väsentliga säkerhetskrav
Bilaga 8. Modul A: Intern 
tillverkningskontroll

Bilaga 2. Förfaranden for bedömning av 
överensstämmelse

Bilaga 9. Modul G: Överensstämmelse som 
grundar sig på kontroll av enskilda 
produkter

Bilaga 3. CE-märkning, övrig märkning, 
anvisningar, definitioner och symboler

Bilaga 10. EU-försäkran om 
överensstämmelse (nr XXXX)

Bilaga 4. EU-försäkran om överensstämmelse 
(nr XXXX




