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Kiwa Inspecta

Svenska Kyrkan
Vad styr våra besiktningar
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Kiwa Inspecta

Vi skapar säkerhet, förtroende 

och långsiktig hållbarhet.
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Det här är Kiwa Inspecta
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Antal medarbetare 650 medarbetare i Sverige

Antal kontor 26 kontor över hela landet

Antal kunder 70 000 kunder 

Antal besiktningar Mer än 400 000 årligen

Stor erfarenhet och bred kompetens inom:

• Besiktning

• Provning

• Certfiering

• Teknisk konsultation

• Utbildning

Fakta
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Kiwa Inspecta hjälper dig med besiktning av 

anordningar som omfattas av nationella föreskrifter;

■ Konstruktions- och tillverkningskontroll

■ Flödes- och elschemagranskning

■ Installationsbesiktning

■ Återkommande besiktning

■ Revisionsbesiktning

Bred kompetens, stor resurspool och erfarenhet i en 

klass för sig.
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Tryckbesiktning

Typiska besiktningsobjekt

Tryckluftbehållare

Varmvattenpannor

Hetvattenpannor

Ångpannor

Hetoljepannor

Ångmantlade kokgrytor

Cisterner för kemikalier och 

brandfarliga/explosiva varor

Rörledningar

Kondensatkärl

Matarvattentankar

Torkcylindrar

Vakuumkärl

Kyl- och 

värmepumpsanläggningar

Reaktorer

Trycksatta filteranläggningar



Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra 

besiktningar enligt nationella och internationella standarder 

och föreskrifter för lyftutrustning.

■ Förstabesiktning

■ Konstruktionskontroll och installationskontroll

■ Återkommande besiktning

■ Montagebesiktning

■ Revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring

■ Registrerings- och kontrollbesiktning av motorredskap
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Lyftbesiktning

Vi erbjuder även utbildningar inom säkra lyft och last-

hantering, samt utför riskbedömningar av lyftutrustning.

Typiska besiktningsobjekt

Kranar, alla typer

Lyftredskap

Lastbryggor

Fordonslyftar

Bakgavellyftare

Utrustning för lyft av arbetstagare

Mobila arbetsplattformar

Motorredskap (grävmaskiner, 

dumpers, hjullastare,

mobilkranar etc)

Lingångar

Ställage (pallställ, hyllställ)

Tivolianordningar

Vattenrutschbanor
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■ Ventilation, OVK besiktning.

■ El, revisionsbesiktning enligt EN samt periodisk tillsyn.

■ Brandlarm och utrymmningslarm, revisionsbesiktning, 

leveransbesiktning.

■ Energideklaration.

■ Energikartläggning.
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Fastighet
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Vilka regelverk styr vad, hissar & portar
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■ Hissar

■ Första återkommande besiktning alla hissar 2 år

■ Varu- småvaruhissar, soptransporthissar, trapphissar plattformshissar, vilka enbart betjänar 1–2 bostäder 2 år

■ Övriga hissar 1 år

■ Motordrivna portar och liknande anordningar

■ Första återkommande besiktning 2 år om montaget innefattas vid CE märkningen

■ Återkommande besiktning 2 år

BFS 2018:2
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Vilka regelverk styr vad, lyftanordningar
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■ Grävmaskiner. Första gången 36 mån, andra gången 24 mån, därefter 12 mån.

■ Fordonskranar. Återkommande besiktning 12 mån.

■ Bakgavellyftar. Återkommande besiktning 24 mån.

■ Hissar avsedda för yrkesmässig användning av särskilt instruerad personal. Återkommande besiktning 12 mån.

■ Lingångar och punktlyftar. Återkommande besiktning, maskindrivna 12 mån, handdrivna 36 mån.

■ Fordonslyftar. Återkommande besiktning 12 mån

■ Kranar. Återkommande besiktning 12 mån. (maskindrivna över 500kg)

■ Lastbryggor. Återkommande besiktning 24 mån 

■

AFS 2003:6 BESIKTNING AV LYFTANORDNINGAR OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR
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Vilka regelverk styr vad, tryckbärande anordningar
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■ Tryckkärl

■ Pannor

■ Rörledningar

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
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Vilka regelverk styr vad, OVK
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Plan & bygglagen 2010:900
Plan & byggförordningen 2011:338
Boverkets föreskrifter & allmänna råd 2012:16
Miljöbank 1998:808

▪ Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år

▪ Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år

▪ Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilaton 3 år

▪ Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilaton 6 år

▪ En- och tvåbostadshus med Endast kontrol FX, FT, FTX-ventilation för nybyggnad/nyinstallation
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Vilka regelverk styr vad, Brandlarm
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■ Sjukhus, vårdboenden, äldreboenden

■ Industri, offentlig förvaltning, fastighetsbolag

■ Kulturbyggnader, samlingslokaler, idrottshallar

■ Enligt Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110, ska en leveransbesiktning göras i samband med 

driftsättning av en ny anläggning. Därefter skall brandlarmanläggningen revisions besiktigas en gång per år, 

med max 15 månaders mellanrum.

Dessa besiktningar skall utföras av certifierad besiktningsman, enligt SBF 1003.

Myndigheter samt försäkringsbolag
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Vilka regelverk styr vad, elbesiktning

12 2018-11-20

Elektriska nämnden

■ Elektriska nämnden började sin verksamhet 1925 och är en förening där de flesta försäkringsbolag, för 

närvarande ca 80 stycken, ingår som önskar en oberoende kontroll av anläggningar och detta är unikt i 

världen.

■ I starkströmsföreskrifterna föreskrivs löpande kontroll av elanläggningen.

■ Revisionsbesiktning  utförs efter  EN: s direktiv genom checklistor och rekommendationer.

■ Revisionsbesiktnin av anläggningar där basbeloppet överstiger cirka 300 prisbasbelopp och/eller där 

nationalhistoriska värden finns är objekt för kontroll av elanläggning.

■ Vi är runt 220 auktoriserade besiktningsmän i Sverige som utför dessa besiktningar såväl i kyrkor som i 

fängelser.

■ Vanligtvis är inspektionsintervallet 3 år men i speciella anläggningar , såsom sågverk och inom 

pappersindustrin är intervallet 1 år.

■ Per år utför vi runt 13000 elrevisionsbesiktningar i syfte att bespara anläggningsägare såväl olyckor som 

driftstopp. 
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NY FÖRESKRIFT
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Kiwa Asset 

Health

Den nya föreskriften heter AFS 2017:3

Föreskriften heter användning och besiktning av

trycksatta anordningar.

Den trädde i kraft 1:a december 2017

Den nya föreskriften ersätter fyra äldre föreskrifter

däribland AFS 2002:1.
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Detta innebär en hel del nyheter för 
anläggningsägaren

Grundkravet från AV vad gäller tex. en tryckluftbehållare

är ständig tillsyn för att snabbt kunna vidtaga åtgärder

då ex. tryck eller temperatur når kritiska nivåer.

För att inte behöva ha ständig tillsyn skall en riskbedömning utföras där risker 

identifieras och minimeras. Riskbedömningen mynnar ut i ett fortlöpande 

tillsynsprogram. Syftet är att

den trycksatta anordningen skall vara säker mellan kontrollintervallerna genom 

att anläggningsägaren

fortlöpande kontrollerar i detta fall tryckluftbehållaren.

2018-11-2014
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Arbetsmiljölagen AML 

I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. 

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god 
arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda 
arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Den beskriver väl vad som menas med de olika paragraferna i AML.

Förr fanns riktade föreskrifter gällande inträde i slutet utrymme, och ensamarbete. Nu menar AV att 
texterna i AML räcker mer än väl för att tillse att allt görs korrekt.

2018-11-2015
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Kravet på riskbedömning gäller inte enbart 
besiktningspliktiga anordningar.

Anläggningsägaren måste även identifiera övriga trycksatta anordningar som kan 

innebära risker.

Sådana anordningar kan vara:

- Tryckluftledningar

- Slangar för hydraulik

- Trycksprutor

- Rörledningar för exempelvis gasol

- Ångledningar

2018-11-2016
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Den nya föreskriftens syfte

2018-11-2019
2018-11-2019

Föreskriften reglerar 

användning och kontroll.

Kontrollen avser att med jämna 

mellanrum tillse så att 

anordningen är säker.

Regleringen av användningen 

avser att reglera att den 

används, sköts och övervakas 

så att den även är säker mellan 

kontrolltillfällena
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Riskbedömningar

■ Andemeningen från arbetsmiljöverkets sida är således att :

Det är mycket krav på dokumentation. Orsaken är att myndigheten med lagen som stöd, vill kunna hitta varför 

något gått fel i samband med olyckor. Man anser också, att om man vid en planerad inspektion kan fråga efter 

denna typ av dokument, så visar det på hur Arbetsgivaren arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2018-11-20Guidelines20
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En annan nyhet är certifiering av pannskötare.

2018-11-2021

Certifikat för operatörer som övervakar pannor utfärdas i fyra olika kategorier enligt tabellen

För kategori 1&2 senast  1/12 2020     och för kategori 3&4 senast 1/12 2022.

Kategori 1

Övervakning av pannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med

effekt över 2 000 kW som är:

1. Hetoljepanna.

2. Panna där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen (överhettad ånga).

Kategori 2 Övervakning av pannor klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd.

Kategori 3 Övriga pannor klass A.

Kategori 4 Övriga pannor klass B.
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Magnetpulverprovning

2018-11-2023
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Penetrantprovning

2018-11-2024
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Besiktning kontroll svenka kyrkan?

■ Hissar

■ Portar

■ Lastbryggor

■ Punktlyftar, lingångar

■ Lyftanordningar

■ Entreprenadmaskiner, grävmaskiner, brandskyddskontroller

■ Ventilation

■ Brandlarm

■ Elanläggningar

■ Tryckbärande anordningar

■ Energideklarationer

■ Energikartläggning

2018-11-2025
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Överblick o kontroll Q3-Web

2018-11-2026
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Överblick o kontroll Q3-Web

2018-11-2027
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Tack!


