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Besiktningsregler för lyftanordningar
Reglerna om besiktning för grävmaskiner, hissar och andra tekniska anordningar
gäller för alla typer av företag, både egenföretagare och företag med anställda.
Sanktionsavgifter
Används en lyftanordning som inte är besiktad
och godkänd eller om företagaren inte kan visa
upp det senaste besiktningsintyget vid en
inspektion utfärdar Arbetsmiljöverket en
sanktionsavgift. Lägsta beloppet är 40 000 kr och
ökar sedan ju fler anställda företaget har.
Grävmaskiner. Besiktningskrav gäller maskin
som har en tjänstevikt på 1500 kg och över.
Lyftanordning får bara användas om den godkänts
Intervall för återkommande besiktning: Första
gången 36 mån, andra gången 24 mån, därefter 12 vid besiktning inom besiktningsintervallet.
mån.
Åtgärder efter besiktning. Den som utför besiktningen
ska utfärda ett besiktningsintyg och en besiktningsskylt.
Bakgavellyft på lastbil. Intervall för
Besiktningsföretaget meddelar Arbetsmiljöverket om de
återkommande besiktning: 24 mån.
bedömer att lyftanordningen ej erbjuder betryggande
säkerhet.
Hiss Intervall för återkommande besiktning:
12 mån, samt ska montagebesiktning.
Dokumentation. Följande dokument ska finnas till
lyftanordningen: Senaste besiktningsintyg, Besiktningsintyg
Fordonslyft Intervall för återkommande
från första besiktning (om så krävs). Försäkran om
besiktning:12 mån, samt montagebesiktning.
överensstämmelse. Uppgift om tidpunkt då anordningen
togs i drift. Instruktioner för användning, drift och skötsel.
Kranar och höhissar. Gäller kranar som lyfter
mer än 500 kg (höhiss, kranarm med lös lyftkrok)
Intervall för återkommande besiktning: 12 mån,
Definitioner
samt montagebesiktning.
• Hiss: Styrt lastbärande organ, går mellan fasta
stannplan.
Skylift. Maskindrivna lyftanordningar avsedda
• Kran: Icke styrt lastbärande organ, kan lyftas och
för lyft av arbetstagare. Intervall för
sänkas vertikalt och förflyttas horisontellt.
återkommande besiktning: 12 mån, samt
• Första besiktning: Innan anordningen tas i bruk
montage-besiktning.
första gången.
• Montagebesiktning: Innan den tas i bruk efter
Förlängt besiktningsintervall
montage, flytt eller ändring.
För lyftanordningar som används sällan kan
• Revisionsbesiktning: Innan den tas i bruk efter
Arbetsmiljöverket förlänga besiktningsintervallet
reparation, ändring, om- eller tillbyggnad som har
med max 24 månader. Tänk på att skicka med det
betydelse för säkerheten.
senaste besiktningsintyget när du ansöker om
• Återkommande besiktning: Besiktning med
förlängning.
regelbundenhet efter idrifttagandet.

Brister som påvisats vid en besiktning måste
åtgärdas innan lyftanordningen åter tas i
bruk.
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