
KÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMARKÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMARKÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMARKÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMARKÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMARKÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMARKÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMARKÖRTILLSTÅND FÖR LIFT / ARBETSPLATTFORMAR

Detta tillstånd gäller för Liftförare på nedanstående företagDetta tillstånd gäller för Liftförare på nedanstående företagDetta tillstånd gäller för Liftförare på nedanstående företagDetta tillstånd gäller för Liftförare på nedanstående företagDetta tillstånd gäller för Liftförare på nedanstående företagDetta tillstånd gäller för Liftförare på nedanstående företagDetta tillstånd gäller för Liftförare på nedanstående företag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FöretagFöretag
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AvdelningAvdelning AnställningsnummerAnställningsnummerAnställningsnummer
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Utbildad datumUtbildad datum BehörighetBehörighet

 Kopia LiftkortKopia Liftkort  Kopia till företagetKopia till företaget

 Detta original förvaras hosDetta original förvaras hosDetta original förvaras hos  Kopia till LiftförareKopia till Liftförare
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 Kopia ansvarig arbetsledareKopia ansvarig arbetsledareKopia ansvarig arbetsledare

Som berättigas köra följande lift / arbetsplattform;Som berättigas köra följande lift / arbetsplattform;Som berättigas köra följande lift / arbetsplattform;Som berättigas köra följande lift / arbetsplattform;Som berättigas köra följande lift / arbetsplattform;Som berättigas köra följande lift / arbetsplattform;
Typ 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportlägeTyp 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportlägeTyp 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportlägeTyp 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportlägeTyp 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportlägeTyp 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportlägeTyp 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportlägeTyp 1 Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportläge

 A1 Saxlift (ej självgående)A1 Saxlift (ej självgående)A1 Saxlift (ej självgående) B1 Bomlift (trailermonterad)B1 Bomlift (trailermonterad)B1 Bomlift (trailermonterad)

Typ 2 Körning med upplyft arbetskorg sker från markenTyp 2 Körning med upplyft arbetskorg sker från markenTyp 2 Körning med upplyft arbetskorg sker från markenTyp 2 Körning med upplyft arbetskorg sker från markenTyp 2 Körning med upplyft arbetskorg sker från markenTyp 2 Körning med upplyft arbetskorg sker från markenTyp 2 Körning med upplyft arbetskorg sker från marken
 A2 Saxlift B2 Bomlift (brokran)B2 Bomlift (brokran)

Typ 3 Körning med upplyft arbetskorg sker från korgenTyp 3 Körning med upplyft arbetskorg sker från korgenTyp 3 Körning med upplyft arbetskorg sker från korgenTyp 3 Körning med upplyft arbetskorg sker från korgenTyp 3 Körning med upplyft arbetskorg sker från korgenTyp 3 Körning med upplyft arbetskorg sker från korgenTyp 3 Körning med upplyft arbetskorg sker från korgen
A3 Saxlift(självgående)A3 Saxlift(självgående) B3 Bomlift (självgående)B3 Bomlift (självgående)B3 Bomlift (självgående)

Ovanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällandeOvanstående anställd har i samband med utbildning fått kännedom om gällande 
trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.trafik- och körregler samt informerats om lokala förarinstruktioner på arbetsstället.
Föraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och ArbetsmiljöverketsFöraren uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
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Detta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkanDetta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkanDetta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkanDetta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkanDetta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkanDetta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkanDetta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkanDetta tillstånd gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkan
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