
 
BRANSCHREKOMMENDATION 
för dokumentation och märkning av  

Storköksapparater och Storköksinredning 
 
 
 
 
Dokumentation för storköksentreprenader 
 
Drifts-och underhållinstruktioner 

A1. Pärm märkt med objektsnamn och  
”Drifts- och underhållsinstruktioner - Storköksmaskiner o dyl” 

A2. Innehållsförteckning med register. 

A3. Relationsritning. 

A4. Allt skall vara littrerat som hänvisar till skyltar på respektive maskin/apparat. 

A5. Typ och storlek på maskin skall framgå tydligt. 

A6. Under fliken till varje maskin/apparat skall finnas: 

Serie- och/eller typbeteckning 

Tillverkningsår 

Installationsanvisningar 

Funktionsbeskrivning 

Underhållsbeskrivning 

Tillverkarens namn och adress eller importören för maskiner/apparater som kommer 
från land utanför EU. 

Namn och adress för service. 

CE-märkning med försäkran om överenstämmelse med EG-direktiven 

Försäkran skall vara på svensak om det är enligt maskin- eller gas-direktiven 

Vid sammansatta maskiner skall det finnas en CE-försäkran som avser alla 
ihopkopplade maskinerna. 

Vid leverans av tryckkärl skall finnas uppgift om de behöver installationsbesiktigas 
och om de behöver återkommande besiktningar av acrediterade besiktningsföretag. 

A7. Drifts- och underhållsinstruktionerna levereras i 3 exemplar.Utöver ovanstående 
medlevereras en omgång av installationsuppgifterna med maskinen/apparaten. 

A8. Intyg från installationsbesiktning av tryckkärl utfärd av ackrediterat 
besiktningsföretag. 
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Märkning av maskiner/apparat 

B1. Littra som hänvisar till Drifts- och underhållsinstruktionerna 

B2. Tillverkarens namn och adress 

B3. CE-märkning. 

B4. Serie- och typbeteckning 

B5. Tillverkningsår 

B6. Kapacitet i förekommande fall, t ex volym  

B7. Effekt, t ex motoreffekt, värmeeffekt 

B8. Märkspänning 

B9. Vid sammansatt maskin skall skylt med CE-märkning för hels den sammansatta 
maskinen uppsättas i anslutning till maskinerna. Även pkt 2, 4 och 5 skall vara med 
på skylten. 

 

Dokumentation för styckeförsäljning av storköksapparater 
 

Vid styckeförsäljning gäller punkterna A5, A6, B2, B3, B4, B5, B6, B7 och B8. 

Dokumentationen och en omgång installationsuppgifter medlevereras maskinen/apparaten. 

 

Dokumentation för storköksinredning 
 

Dokumentationen för inredning omfattar drifts- och underhåll för: 

Blandare, pistoldusch, rengöringsapparat, manuellt höj- och sänkbara bänkar, dispensers, 
skötsel av stål- och träytor. Denna dokumentation utförs i erforderlig omfattning på samma 
sätt som för maskiner/apparater. 

 

 

 

 

Dessa rekommendationer är framtagna i samarbete mellan BFS, Branschföreningen för 
storköksleverantörer och SKBF, Storkökskonsulternas branschförening. 
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