Maskinsäkerhet
HSE & Quality

Behöver ni hjälp med CE-märkning & Maskindirektivet?
Ni vill väl inte ha grus i maskineriet? Ska ni tillverka en maskin, bygga ihop flera maskiner eller delar till en enhet, då finns krav på er som
tillverkare. Hur har ni konstaterat att maskinen är säker och finns all dokumentation som styrker det? DEKRA är en oberoende part med
specialister som vägleder tillverkare att uppfylla kraven i t.ex. maskindirektivet.

Vid tillverkning av en maskin hjälper vi er
med att följa proceduren i maskindirektivet.
Vi kan till exempel hjälpa er med att:
>
>
>
>

Gå igenom de grundläggande hälso- och säkerhetskraven
Leda och stödja vid riskbedömningen av maskinen
Granska/upprätta bruksanvisningen för maskinen
Kontrollera och granska att den tekniska dokumentationen
uppfyller kraven m.m.

Ska ni köpa en ny maskin, så kan vi bistå med:
> Stöd så att ni slipper bekymmer senare
> Rådgivning om vilka krav ni kan och ska ställa på tillverkaren
> Kontroll av att den maskin som ni ska köpa uppfyller
säkerhetskraven i maskindirektivet
> Att granska maskinen hos tillverkaren under tillverkningen eller
innan leverans

AFS 2016:10 (Ändringsföreskrift)

Mätningar och bedömningar, vi hjälper er med:
>
>
>
>
>

Livslängdsbedömning av maskiner
Mätning/kontroll av buller, vibrationer och utsläpp
ATEX och EX-klassning, om maskinen ska brukas i en explosiv miljö
Haveriutredningar
Utbildning inom maskindirektivet, användning av arbetsutrustning
och riskbedömningar

DEKRA är Anmält Organ (NoBo) för särskilt farliga maskiner

    FAKTA:
Anmälda Organ (Notified Body) är oberoende organisationer
med kompetens att bistå och övervaka tillverkarnas arbete med
att verifiera att de produkter som sätts ut på marknaden
uppfyller de regler som gäller inom EU. Detta sker genom
provning, kontroll och certifiering i enlighet med EU-rättsakter.
Källa: Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
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Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner gäller från och med den 15 juni 2017
En ändring av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) gäller från den 15 juni 2017. Sanktionsavgifterna utökas till att gälla både bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse som ska följa med alla nya maskiner som släpps ut på marknaden, eller tas i drift första gången.
Även kraven på märkning av maxlast för lyftande maskiner och maskiner för personlyft blir då belagt med sanktionsavgift.
DEKRA Industrial AB
Gamlestadsvägen 2, Box 13007
402 51 Göteborg
Telefon 010 - 455 1000
www.dekra-industrial.se
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via
oberoende besiktning, provning och certifiering.
Vi finns på 27 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom
teknisk kontroll med 37 000 medarbetare i 58 länder.

