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Vad är en hiss

Hissdirektivet 2014/33/EU Föreskriver för:

Permanent installerade hissar som betjänar byggnader och 
anläggningar och som är avsedda för transport av 

• a) personer, 

• b) personer och gods, 

• c) enbart gods om lastbäraren är beträdbar 



Vad är en hiss

Hissdirektivet 2014/33/EU 

hiss: en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som har en 
lastbärare som styrs längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 
grader mot horisontalplanet, eller en lyftanordning som rör sig längs en 
fast rörelsebana trots att den inte är styrd längs fasta gejdrar, 



EU direktivet

Direktiv är det Europeiska sätten att skapa fri rörlighet av varor inom 
den gemensamma europeiska marknaden.

Direktivet beskriver hur en anordning ska CE-märkas, sättas på 
marknad.

Listar grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Beskriver nationella myndighetens skyldighet, marknadskontroll.



Hissdirektivet 2014/33/EU
• Gäller för hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

• Listar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för hissar. 
Beskriver hur en harmoniserad standard kan användas för att uppfylla de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

• Beskriver de ekonomiska aktörernas skyldigheter och ansvar.

• Beskriver de olika sätten att sätta en hiss på marknad.

• Beskriver de anmälda organens uppdrag och skyldigheter

• Gäller endast nya hissar eller säkerhetskomponenter



Regler för hissar
Hissdirektivet 2014/33/EU
Grundläggande hälso- säkerhetskrav

Nationella krav. Besiktning, skötsel 
och användning. Plan och bygglag 
SFS 2010:900, BFS om hissar 
2011:12 med ändringar



Besiktning

Nya hissar måste vara CE-märkta innan de får börja användas.

CE-märkningen av hissen är inte ett tillstånd för att få börja använda en hiss i 
en ny byggnad, det kan t.ex. krävas ett slutbesked från byggnadsnämnden. 
En CE-märkning är installatören deklaration att hissen uppfyller samtliga krav 
i alla tillämpliga direktiv och valda standarder.

För nya hissar är en valbar metod att anlita ett ”anmält organ” som en del av 
processen att CE-märka hissen.

Det är alltid installatören som utfärdar överensstämmelsen och CE-märker 
hissen.  



Besiktning

Nationella Svenska föreskrifter: 
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar.

Föreskriver om:
Kap 2:Utförande och installation

Kap 3 Kompetens hos kontrollorgan, Kontroll av hissar (besiktning)

Kap 4 Drift, tillsyn, skötsel och underhåll.



Besiktning

Första besiktning:

Innan en anordning tas i bruk ska den kontrolleras såvida den inte 
omfattas av undantagen:

28§ Undantaget avseende det som framgår av ett bestyrkande.

30§ Vissa portar

31§ Anordningar för avfall utom soptransporthissar

En Första besiktning består av en konstruktions- och 
installationskontroll



Besiktning

Återkommande besiktning:

Ska omfatta

1. Funktionskontroll av säkerhets- och skyddsanordningar.

2. Funktionskontroll av anordningen i övrigt.

3. Kontroll av drivande och bärande delar av anordningen, upphängning 
av lastbärande korgar, stolar eller dylikt, allt med avseende på 
förändringar som kan nedsätta anordningens säkerhet.



Besiktning

4. Kontroll av driftkondition hos de komponenter som inte arbetar vid normal drift.

5. Kontroll av att anordningen inte genomgått ändringar eller ingrepp som kan 
påverka anordningens säkerhet.

6. Kontroll av att det i anordningens närhet inte har vidtagits sådana åtgärder som 
kan nedsätta anordningens säkerhet eller förorsaka risk för olycksfall i övrigt.

7. Kontroll av att instruktioner och skyltar rörande användning, drift, räddning, 
fortlöpande tillsyn, skötsel och underhåll är tillgängliga.

8. Kontroll av sådan journal som avses i 4 kap. 2 § att anordningen fortlöpande 
tillses, sköts och underhålls.

9. Kontroll av att de brister, som konstaterades vid föregående besiktning men inte 
ansågs ha omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa, har åtgärdats.



Besiktning

Revisionsbesiktning:

En anordning som har ändrats på ett sätt som är av väsentlig betydelse 
för säkerheten ska revisionsbesiktas innan den åter tas i bruk.

Vid revisionsbesiktningen ska kontrollorganet undersöka om 
anordningen efter ändringen uppfyller kraven i 2 kap.

Revisionsbesiktningen ska omfatta konstruktions- och 
installationskontroll enligt 7 och 8 §§ i nödvändig omfattning.

Revisionsbesiktningen ska anpassas till ändringens omfattning och 
betydelse för säkerhet och hälsa.



Besiktning

Besiktningsintervall Hissar:

Första återkommande besiktning Alla hissar 2 år

Därefter återkommande besiktning:

Varu- och småvaruhissar 2 år

Soptransporthissar 2 år

Trapphissar 2 år

Plattformshissar 2 år (1 år?)

Övriga hissar 1 år
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Besiktningsorganens ställningstagande

Om kontrollen visar att en anordning har brister ska kontrollorganet 
utifrån sin undersökning ta ställning till om bristerna bedöms vara:

Brister med omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa. 
Ombesiktning krävs och besiktningsintyget skickas till 
byggnadsnämnden. 

Brister som inte har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa.

Bristerna ska åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa 
besiktning. För att en sådan kontroll ska kunna göras är 
anläggningsägaren är skyldig att uppvisa senaste besiktningsintyget för 
besiktningsorganet.



Användarförbud

Plan och byggförordning SFS 2011:338 beskriver fyra olika anledningar till att 
en hiss inte får användas.

1, Om hissen inte uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa.

2, Besiktningen är inte utförd före förfallomånads utgång.

3, Ägaren kan inte visa upp ett besiktningsintyg utan brister. 

4, Om det vid användningen av en motordriven anordning i ett byggnadsverk 
inträffar ett olycksfall eller olyckstillbud, får anordningen inte användas innan 
nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits.

Vid ett olycksfall eller tillbud, ska den som äger eller annars ansvarar för 
anordningen omedelbart rapportera olycksfallet eller tillbudet till 
tillsynsmyndigheten.



Ägarens skyldighet Kap 4 BFS 2011:12

Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för en motordriven 
anordning ska se till att anordningen drivs, fortlöpande tillses, sköts och 
underhålls så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och 
hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.

Den som äger eller annars ansvarar för anordningen ska se till att det 
förs en journal. Vid varje tillfälle då åtgärder för tillsyn, skötsel och 
underhåll görs. 
Journalen ska hållas tillgänglig för ackrediterat kontrollorgan vid 
kontrollen och för tillsynsmyndigheten


