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Detta dokument är en översiktlig beskrivning av förfaringssättet för EG Typkontroll mot
maskindirektivet 2006/42/EG i Sverige implementerat genom Arbetarskyddsstyrelsen nuvarande
föreskrift AFS 2008:3 som kan vara till vägledning och hjälp för tillverkaren eller dennes
representant då han ansöker om EG Typkontroll hos Dekra Industrial.

DEKRA Industrial AB är Anmält Organ mot Maskindirektivet med NoBo. nr 0640 för EG
Typkontroll av fordonslyftare och personlyftande anordningar enligt bilaga 9 i Maskindirektivet.
Vid EG Typkontrollen verifierar DEKRA att kraven i maskindirektivet är uppfyllda med
vägledning av direktivets Grundläggande hälso- och säkerhetskrav. För fordonslyftare och
personlyftande anordningar finns även ett antal harmoniserade standarder som ger vägledning för
uppfyllandet av direktivets krav. För varje objekttyp finns dessutom ett antal underliggande
harmoniserade standarder som beaktar olika ingående komponenter eller delar till anordningen.
Vilka standarder som skall tillämpas vid EG typkontrollen är beroende på vilket eller vilken
objektstyp kontrollen avser.
Harmoniserade standarder:
- Fordonslyftar EN 1493
- Personlyftande anordningar: Mobila arbetsplattformar EN 280
- Klätterplattformar EN 1495
- Hängställningar EN 1808
- Bygghissar EN 12159
- Plattformshissar EN 81-41

Krav på EG Typkontroll enligt 2006/42/EG
- Utförande som inte följer harmoniserad standard
I de fall maskinen inte eller endast delvis har tillverkats i enlighet med harmoniserad standard är det
alltid krav på EG typkontroll såvida tillverkaren inte tillämpar proceduren för fullständig
kvalitetssäkring enligt bil. 10.
- Utförande som följer harmoniserad standard
I de fall maskinen helt har tillverkats i enlighet med harmoniserad standard kan tillverkaren som
alternativ till EG – typkontroll eller fullständig kvalitetssäkring även välja alternativet att följa
förfarandet för bedömning av överensstämmelsen genom internkontroll av maskinens tillverkning
enligt bilaga 8.
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Ansöka om EG Typkontroll
Vid EG typkontrollen av maskiner som är upptagna i direktivets bilaga 4 ex fordonslyftare och
personlyftande anordningar över 3 m utförda enligt MD 2006/42/EG 12:e eller 13:e § skall
tillverkaren eller dennes representant ansöka om att få låta utföra det hos ett Anmält Organ.
Till ansökan skall bifogas den tekniska tillverkningsdokumentationen enligt bilaga 7 i
maskindirektivet.
Vid serietillverkning, krävs dokumentation som visar vilka interna åtgärder (internkontroll) som
kommer att vidtas för att säkerställa att maskinerna även fortsättningsvis överensstämmer med
bestämmelserna i direktivet.
Om maskinen innehåller underenheter behövs detaljerad information om dessa endast om det är
nödvändigt för att kunna verifiera överensstämmelse med de grundläggande säkerhetskraven.

Blanketter för ansökan tillhandahålls av DEKRA Industrial AB. Dessa fylls i, i samråd med
DEKRA Industrial tekniskt sakkunnig personal.
Tillverkaren skall även intyga att ansökan inte lämnats till annat anmält organ.
Genomförande av Typkontroll
DEKRA skall under handläggningen av typkontrollen ha tillgång till en maskin, som är
representativ för tillverkningen.
Utfärdande av intyg
Om DEKRA bedömer att maskinen uppfyller de föreskrivna kraven utfärdas ett EG
typkontrollintyg till den sökande. I intyget anges slutsatserna vid kontrollen och förutsättningarna
för intygets giltighet.
Vart femte år ska tillverkaren begära att den som utfärdat EG typkontrollintyget (DEKRA) ser över
dess giltighet. Denna begäran kan göras av tillverkaren eller av DEKRA som i detta fall bevakar
och ser över EG-typkontrollintygets giltighet om tillverkaren så önskar.
Om EG-typkontrollintyget inte förnyas, ska tillverkaren upphöra med att släppa ut maskinerna i
fråga på marknaden.
Informationsplikt och handläggning av ändringar
Sökanden skall informera DEKRA om alla ändringar av den godkända typen efter utfärdandet av
EG-typkontrollintyget även mindre justeringar. Detta åtagande presenteras i certifieringsavtalet.
DEKRA skall granska ändringarna och all relaterad dokumentation för att bedöma om EGtypkontrollintyget är giltigt eller genomföra ny bedömning om ändringarna kan påverka
överensstämmelsen med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven eller de anmälda
användningsförhållandena för typen
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Om ändringarna kan påverka de grundläggande hälso- och säkerhetskraven eller
användningsförhållanden ska DEKRA genomföra ny bedömning. Sökanden ska då ansöka om ny
bedömning i enlighet med DEKRAs rutiner för EG Typkontroll. Tills bedömning är genomförd ska
certifikatet återkallas eller begränsas till den omfattning som fortfarande bedöms vara giltig.
DEKRA skall fortlöpande säkerställa att EG-typkontrollintyget förblir giltigt och informera
tillverkaren om alla större ändringar som kan påverka dess giltighet (ex. ändring av regelverk mm)
samt återkalla intyg som ej längre är giltiga.
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