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STF Nyhets brev November 2 2016 
30/11 

Hej Medlemmar 

Möte med besiktningsföretaget Salwens angående ”nya” regler här kommer info och lite tankar: 

Reglerna är RPSFS 2012:15 FAP513-1 

Före 2005 så gäller reglerna ss/en 7677001 och det uppfyller i stort sett alla karuseller på marknaden förutom om 

man gjort egna lösningar. Men på el sidan behöver man göra kompletteringar med jordfelsbrytare, nödstopp med 

nollspänning om man inte har gjort det! 

Efter 2005 gäller ss/en 13814  

Här ser man inga större problem heller utan en karusell som är byggd i Eu efter 2005 är byggd efter dessa regler! 

Reglerna är inte nya utan har funnits där hela tiden. 

Branschen har redan förberett sig väl, anser Salwens  

Ställd fråga: 

Vad anser ni att branschens problem är? 

1. Man anser att branschen har för dåliga el kunskaper! 

2. Temporära lagningar (kvickfix) blir permanenta! 

3. Loggböcker är dåligt ifyllda  

Ett par råd: 

Om man köper en ny karusell så är det bra om man första gångs besiktigar den i det landet som den är byggd! 

Den gäller i Sverige (man sparar många tusen lappar på det). 

 

Äldre karuseller som köps in till Sverige inom Eu :skall besiktningen gälla från köpelandet. 

Det blir klurigare om den köps från kina och är äldre eller nyare ( samma regler). 

Positivt: 

De fel som hittas på karuseller åtgärdas relativt snabbt och lätt! 

 

Från 1 juni i år skall den fördjupade 5 år kontrollen vara genomförd! Den är ca dubbelt så dyr som en vanlig 

besiktning!(men man ser inga problem från Salwens sida) 

Undantag: 

Vattenrutschbanor ser man bara till det nya regelverket även om banan är gammal och fungerat väl. Här kommer 

problem om bassäng, djup och fallhöjder. 

Loggböcker: 

Detta är ett problem: 

1. Ej enhetligt 

2. Ej bra ifyllda  

3. Ej kompletta 

Finns det ett intresse av branschen att man tittar på digitala lösningar? Vilket nu finns på marknaden. 

Om det är något föreningen skall titta på? 

Återkom gärna!. 

Nästa att arbeta med: 

1. Transporter 

2. Elsäkerhet 

3. Kassaregister 

4. Möte Tomer  

5. Lotteri inspektionen 

 

 

Nyhets brev kommer när det har hänt något 

 

Mvh Styrelsen 
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