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Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande 
lagstiftningsområden: 

• Allvarliga kemikalieolyckor 
• Brandfarliga och explosiva varor 
• Civilt försvar 
• Ordning och säkerhet 
• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen 
• Teknisk kontroll 
• Transport av farligt gods 
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Utkom från trycket  
den 6 maj 2003 

Föreskrifter om ändring i Statens 
räddningsverks föreskrifter om 
transportabla tryckbärande anordningar; 

beslutade den 14 april 2003. 

Statens räddningsverk föreskriver1 följande med stöd av 22 § förordningen2 
(1982:923) om transport av farligt gods och, efter samråd med Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), 7 § förordningen3 
(1993:1065) om teknisk kontroll. 

Statens räddningsverks föreskrifter (2000:4) om transportabla tryckbärande 
anordningar skall ändras så att ordet ”EG-typkontrollintyget” ersätts med 
orden ”intyg om EG-konstruktionskontroll” i punkt 1 första meningen, 
punkt 3.1 andra stycket tredje strecksatsen samt punkt 3.2 första stycket i 
modul D i bilaga 2 till föreskrifterna. 
 

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling. 

 
Statens räddningsverk 
 
 

CHRISTINA SALOMONSON  

Bo Zetterström 

  (Enheten för farligt gods och kemi) 
 

                                                 
1 Jfr rådets direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar (EGT nr L 138, 
1.6.1999, s. 20, Celex 31999L0036) och kommissionens direktiv 2002/50/EG av den 6 juni 
2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 1999/36/EG om 
transportabla tryckbärande anordningar (EGT nr L 149, 7.6.2002, s. 28, Celex 
32002L0050). 
2 Förordningen senast ändrad 2002:374. 
3 Förordningen senast ändrad 2000:1196. 
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