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Avdelningen för utvärdering och lärande 

Tillsynsenheten 
Marianne Runhage 

010-240 50 84 

marianne.runhage@msb.se 

Ert datum 

 
Er referens 

 

Hypersports Sweden AB 

Nynäsvägen 321 

122 34 Enskede 

  

Förbud att sälja ej pi-märkta transportabla 
tryckbärande anordningar samt föreläggande 
att inkomma med uppgifter 

Rek + mb 

Beslut 

Säljförbud 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förbjuder med stöd av 

14 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG) Hypersports Sweden 

AB med organisationsnummer 556574-9339 att sälja följande produkter till 

dess att de genomgått erforderlig kontroll och är försedda med π-märkning (pi-

märkning): 

Ninja 68 ci luftsystem Grey           

Ninja 45 ci luftsystem Ultralite 

Ninja 50 ci luftsystem Ultralite 

Ninja 68 ci luftsystem Ultralite 

Ninja 90 ci luftsystem Ultralite 

Omedelbar verkan 

MSB beslutar med stöd av 18 § LFG att förbudet gäller med omedelbar verkan 
även om det överklagas. 

Föreläggande om att inkomma med uppgifter 

MSB förelägger er med stöd av 13 § LFG att senast måndagen den 22 augusti 

2011 lämna uppgifter om:  

 att ni stoppat försäljningen av ovanstående produkter, vilket datum 

detta skedde och hur detta genomfördes samt  

 vilken eller vilka ekonomiska aktörer som har sålt eller på annat sätt 

överlåtit de ovan nämnda transportabla tryckbärande anordningarna 

till er. 
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Svar kan sändas med post till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; 

651 81 Karlstad alternativt med e-post till registrator@msb.se, ange då 

diarienumret ovan. 

 

Motivering 

Bakgrund 

På er hemsida framgår att ni bjuder ut ovanstående produkter till försäljning. 

Ni anger att produkterna saknar pi-märkning men att de följer den 

amerikanska DOT-certifieringen för tryckkärl. Det är emellertid inte tillåtet att 

försälja eller på annat sätt tillhandahålla en transportabel tryckbärande 

anordning som saknar pi-märkning i Sverige, se nedan.  

Gällande regler 

Transportabla tryckbärande anordningar regleras i Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 2011:3) om 

transportabla tryckbärande anordningar:  

 I 4 § anges att transportabel tryckbärande anordning i föreskrifterna 

har betydelsen ”Tryckkärl, i förekommande fall med ventiler och andra 

tillbehör, som omfattas av kapitel 6.2 i ADR-S eller RID-S” (alt a). Detta 

innebär att en transportabel tryckbärande anordning ska uppfylla 

konstruktionskrav enligt kap 6.2 i Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps föreskrifter MSBFS 2011:1 om transport av farligt gods på 

väg och i terräng ADR-S. 

 I kapitel 2 framgår i 1 § att en transportabel tryckbärande anordning 

ska genomgå bedömning av överensstämmelse enligt ADR-S och 

MSBFS 2011:3 innan den släpps ut på marknaden. 

 I kapitel 4 framgår i 1 § att en transportabel tryckbärande anordning 

som har genomgått bedömning av överensstämmelse ska pi-märkas. 

 I kapitel 6 framgår i 12 § att en importör, innan denne släpper ut en 

transportabel tryckbärande anordning på marknaden, ska se till att 

tillverkaren 

o har utfört en bedömning av överensstämmelse, 

o har upprättat den tekniska dokumentationen enligt ADR-S och 

RID-S, och 

o har försett den transportabla tryckbärande anordningen med 

pi-märkning och med det intyg om överensstämmelse som 

avses i ADR-S och RID-S 
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 I 6 kap 1 § anges att en ekonomisk aktör på begäran av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap under en period av minst tio år ska 

kunna identifiera 

o alla ekonomiska aktörer som har levererat transportabla 

tryckbärande anordningar till dem, och 

o alla ekonomiska aktörer som de har levererat transportabla 

tryckbärande anordningar till. 

Bedömning 

Tryckkärlen är transportabla tryckbärande anordningar  

Tryckkärlen Ninja 68 ci luftsystem Grey samt Ninja 45/50/68 respektive 90 ci 

luftsystem Ultralite är transportabla tryckbärande anordningar (gasflaskor) och 

omfattas av regelverket gällande transport av farligt gods. Reglerna om 

transport av farligt gods omfattar även tryckkärl endast avsedda att fyllas med 

luft då även riskerna beroende på det inneboende trycket regleras. 

Tryckkärlen uppfyller inte kraven för tillträde till gemenskapsmarknaden 

Tryckkärlen saknar, enligt vad ni själva uppger på er hemsida, pi-märkning.  

Föreskrifternas syfte – fri rörlighet endast för pi-märkta kärl 

MSB:s föreskrifter (MSBFS 2011:3) om transportabla tryckbärande 

anordningar är en direkt följd av direktiv 2010/35/EU om transportabla 

tryckbärande anordningar och syftar till att öka transportsäkerheten och 

fastställa ett gemensamt regelsystem som ska vara uppfyllt när transportabla 

tryckbärande anordningar släpps ut på EES-marknaden. Reglernas uppfyllelse 

bekräftas genom pi-märkning av kärlet. I och med detta säkerställs fri rörlighet 

av transportabla tryckbärande anordningar på EES-marknaden, genom att pi-

märkta kärl accepteras av EES-länderna utan ytterligare godkännande. 

Transportabla tryckbärande anordningar som inte är pi-märkta ska således 

inte ha tillträde till gemenskapsmarknaden. 

Adressat för beslut 

Produkter som inte uppfyller kraven i harmoniserad gemenskapslagstiftning 

ska dras tillbaka, förbjudas eller hindras från att tillhandahållas på marknaden. 

Myndighetsbeslut riktas i första hand till den ekonomiska aktör för vilken 

beslutet får störst effekt, vilket är importören av produkterna till EES. Då 

denne inte är känd måste beslut om åtgärder riktas mot Hypersports Sweden 

AB för att därefter kompletteras med beslut om åtgärder riktat till importören.  
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Övrig information 

MSB har rätt att kontrollera och ställa krav  

MSB utövar marknadskontroll över produkter som omfattas av MSB:s 

föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar som givits ut av 

myndigheten med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). 

MSB har därför rätt att kontrollera att produkter uppfyller föreskrifternas krav. 

När kraven inte uppfylls kan MSB också begära rättelse.  

MSB får begära upplysningar 

I 13 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods anges att MSB har rätt att 

begära upplysningar. MSB begär ofta in upplysningar från återförsäljare för att 

nå tillverkare eller importör.  

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har tf avdelningschef Thomas Gell beslutat. Tillsynshandläggare 

Marianne Runhage har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också chefen för Rättsenheten Torkel Schlegel deltagit. 

 

 

 

Thomas Gell Marianne Runhage 
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Upplysning om hur man överklagar 

Om du vill överklaga bifogat beslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i 

Karlstad. Du ska dock skicka ditt överklagande till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap på adress 651 81 Karlstad. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap måste ha fått din skrivelse inom 

tre veckor från den dag du tog del av beslutet. 

 Tala om vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienumret. 

 Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill 

ha. Redogör även för andra uppgifter som du anser kan ha betydelse i 

ärendet. 

 Underteckna skrivelsen. 

 

 


