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Förordning och föreskrifter om hissar och andra 
motordrivna anordningar 
I cirkulär 1994:212 redovisades kommunens uppgifter i det nya systemet för 
kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.  

Övergångsbestämmelserna innebär att äldre regler gäller så länge som inga 
besiktningsorgan certifierats enligt det nya systemet. Genom att ändra i sina 
föreskrifter har Boverket nu i praktiken satt den 1 maj 1995 som datum för 
övergången. Fram till detta datum kan Svensk anläggningsprovning fortsätta 
besiktiga hissar enligt det hittills gällande systemet, även om det finns besikt-
ningsorgan som är ackrediterade enligt de nya reglerna (BFS 1995:13). 

En av kommunens uppgifter enligt det nya systemet är att på förfrågan pröva 
möjligheterna att medge att hissanordningen trots vissa brister ändå får 
användas under en begränsad tid. För att underlätta den ansvariga 
nämndens bedömning har Boverkets föreskrifter kompletterats med en regel 
som ålägger besiktningsorganet att redovisa en samlad bedömning av 
anordningens status. Ändringen återfinns i Boverkets föreskrifter BFS 1995:3, 
H2, avsnitt 3.6.1§: 

..."Av (besiktnings-)beviset skall framgå om anordningen bedöms uppfylla kraven i 
avsnitt 2 samt, i förekommande fall, anordningens brister och om bristerna är av 
sådant slag att anordningen ändå bedöms kunna användas under begränsad tid." 

När nämnden beslutar att medge att anordningen trots vissa brister ändå får 
användas under en begränsad tid, skall nämnden utfärda den skylt som skall 
sättas upp i hissen/anordningen. Kommentus Förlag AB har tagit fram ett 
förslag till hisskylt som ett alternativ för de kommuner som inte utarbetar 
egna hisskyltar. 
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Förslaget till den (självhäftande) hisskylten redovisas i bilaga till detta cirku-
lär. Skylten kan beställas från Kommentus Förlag AB, Blankettavdelningen, 
117 99 STOCKHOLM, tel 08-709 59 20, beställningsnummer 21 334 909. Priset 
är ännu ej bestämt. 

Information med anledning av detta cirkulär lämnas av Bengt Westman, tfn   
08-772 43 76. 
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