
ARBEJDSTILSYNETS LOVGIVNING 
VEDR. ELEVATORER

TRANSLYFT A/S
AALBORGVEJ 321
9352 DYBVAD

Tlf:  9886 4900
Fax:  9886 4910
Mail:  info@translyft.com
Web: www.translyft.com  



Den 30. juni 2016 trådte arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 om 
anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner i 
kraft. I denne folder følger en kort beskrivelse af den nye lovgivning, 
der er gyldig med tilbagevirkende kraft.

HVILKE PRODUKTER ER BLANDT ANDET OMFATTET AF NY LOVGIVNING?

Gods- eller personaleelevatorer, der bevæger sig mellem mi-
 nimum to faste niveauer uanset løftehøjde og med en last på 
 over 100 kg.

En lift eller et løftebord der bevæger sig mellem minimum to 
 faste niveauer betragtes som en elevator.

HVAD BETYDER NY LOVGIVNING?

Har din virksomhed en lift eller et løftebord, der passer til oven-
 stående beskrivelse, skal liften godkendes ved en opstillingskon-
 trol foretaget af et godkendt inspektionsorgan.

Herefter skal der udføres lovpligtig serviceeftersyn på liften efter 
 fastlagte intervaller bestemt under opstillingskontrollen.

Hvert 3. år skal der foretages periodisk inspektion af liften af et 
 godkendt inspektionsorgan.

TRANSLYFT samarbejder med det godkendte inspektionsorgan 
INSPECTA.

TRANSLYFT er certifi ceret til at udføre de lovpligtige serviceeftersyn 
og tilbyder gerne en servicekontrakt, så disse eftersyn bliver udført 
og registreret korrekt. 

Det er ejerens ansvar, at de ovenstående punkter bliver opfyldt.

ARBEJDSTILSYNETS LOVGIVNING VEDR. ELEVATORER

INDHOLD AF LOVPLIGTIGT SERVICEEFTERSYN

Mekanisk kontrol og smøring af lift.
Kontrol af sikkerhedskontakter og andet sikkerhedsudstyr 

 tilknyttet liften.
Eventuelle afskærmninger efterses.
Eventuelle adgangsveje kontrolleres.
Kontrol af skilte og mærkning, samt om datoer for periodiske 

 eftersyn er overholdt.
Særlige sikkerhedsanordninger kontrolleres.
Ejeren af liften informeres, hvis der konstateres mangler eller 

 uregelmæssigheder. Kunden tilbydes udførelse af reparation,
 så liften/løftebordet overholder lovgivningen og kan godkendes.

Kopi af eftersynsrapport placeres i liftens servicebog/tilsynsbog. 
 Den nødvendige mærkning opdateres.

FOR MERE INFORMATION HENVISES TIL:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse m.v. af eleva-
 torer, rulletrapper og lignende maskiner: AT nr. 461 af 23. maj 
 2016 + bilag.

Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, 
 rulletrapper og lignende maskiner: AT nr. 460.

Kontakt   gerne TRANSLYFT  på  tlf. 9886 4900,   hvis  du  har   uddyben-
 de spørgsmål vedrørende de lovpligtige kontroller og service-
 eftersyn eller se mere på vores hjemmeside www.translyft.com 


