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Föreskrifter om ändring i Statens
räddningsverks föreskrifter (SRVFS
2002:1) om transport av farligt gods på väg
och i terräng (ADR-S);
beslutade den 1 september 2003.

Med stöd av 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17 och 22 §§ förordningen
(1982:923)1 om transport av farligt gods föreskriver2 Statens räddningsverk
i fråga om verkets föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av farligt gods
på väg och i terräng (ADR-S)
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dels att i innehållsförteckningen skall i rubriken till s. 843 ordet
”kondenserade” tas bort,
dels att i ingressen skall fotnoten 2) numreras om till 3) och efter orden
”Statens räddningsverk föreskriver” skall en ny fotnot 2) införas med
följande lydelse,
dels att i bilagorna A, B och S skall ändringar införas enligt följande.

2) Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998
om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter (EGT nr L 204, 21.7.1998, s 37, Celex 31998L0034).
Bilaga A

[U

Del 1

1.1.3.1 (c)

Andra stycket skall ha följande lydelse:
”Transport som genomförs av sådana företag för deras
förrådshållning eller interna eller externa distribution faller
dock inte under denna undantagsregel.”

1
2

Förordningen senast ändrad 2002:932.

Jfr rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT nr L 319,
12.12.1994, s 7, Celex 31994L0055). Direktivet är senast ändrat genom 2003/28/EG (EGT
nr L 90, 8.4.2003, s 45, Celex 32003L0028).
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Kommatecknet efter ordet ”fordon” skall tas bort.

1.1.3.6.1

Andra stycket skall numreras som 1.1.3.6.2. Nuvarande
1.1.3.6.2 – 1.1.3.6.4 skall numreras om till 1.1.3.6.3 –
1.1.3.6.5.

1.1.3.6.2 (ny
numrering)

I tredje strecksatsen skall ”7.2.3,” tas bort.

1.1.3.6.3 (ny
numrering)

I tabellen, under transportkategori 0 och klass 4.3, skall
”och 3207” ersättas med ”, 3207 och 3372”.

1.2.1

I definitionen för ”Aerosol eller aerosolbehållare” skall
hänvisningen till ”6.2.2” ersättas med ”6.2.4”.
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1.1.3.1 (d)

I definitionen för ”Arbetstryck” skall ordet ”tankar”
kursiveras i anmärkningen.
Kompletta eller kompletterade fordon, vilka har blivit
typgodkända före den 31 december 2002 i enlighet med
ECE-reglemente nr 1051) ändrat genom ändringsserie 01,
eller motsvarande bestämmelser i direktiv 98/91/EG2), och
som inte uppfyller bestämmelserna i kapitel 9.2 men
uppfyller bestämmelserna för konstruktion av basfordon
(marginalnummer 220 100 till 220 540 i bihang B.2) som
gällde fram till och med den 30 juni 2001, får fortsatt
godkännas och användas under förutsättning att de
registrerats första gången eller tagits i bruk före den 1 juli
2003.
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1.6.5.7 (nytt
delavsnitt)

1)

Reglemente nr 105 (enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon avsedda för
transport av farligt gods med avseende på deras särskilda konstruktionsegenskaper).
2)

[U

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG av den 14 december 1998 om
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, avsedda för transport av farligt gods på väg
och om ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon (europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L011 av den
16 januari 1999, s 0025-0036).”.

2

1.7.2.4

Uppräkningen ”(c)”, ”(d)” och ”(e)” skall ändras till ”(a)”,
”(b)” och ”(c)”.

1.8.3.8

Orden ”få utbildning” skall ersättas med ”genomgå
utbildning”.
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1.8.5.3

I näst sista stycket skall ordet ”evakuering” ersättas med
”utrymning”.
Sista stycket skall ha följande lydelse:

I förlagan för rapport över händelser vid transport av farligt
gods skall följande rättelser göras:
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1.8.5.4

]

”Om nödvändigt kan behörig myndighet kräva ytterligare
information i saken.”

Under punkt 2, väg, skall ordet ”Väg” ersättas med
”Landsväg”.

Under punkt 5 skall texten ”Ytterligare beskrivning av
händelsen:” ersättas med ”Beskriv händelsen ytterligare:”.
Under punkt 6 skall orden ”emballage” och ”emballaget”
ersättas med ”inneslutning” respektive ”inneslutningen”.

H

Under punkt 6, fotnot 3 och 4, skall texten ”Ett av följande
nummer anges:” ersättas med ”Ange tillämpligt nummer:”
Under punkt 6, fotnot 4, skall orden ”Strukturellt haveri”
ersättas med ”Konstruktionsskada”.

PP

Under punkt 8, myndighetsdelaktighet, skall ordet
”evakuering” ersättas med ”utrymning”.
Stycket efter förlagan skall ha följande lydelse:
”Om nödvändigt kan behörig myndighet kräva ytterligare
information i saken.”

[U

Del 2

2.1.2.2

Asterisken efter ”transportbestämmelser” skall ersättas
med ”1)”, med följande innehåll:
”1) En alfabetisk förteckning över dessa benämningar har
sammanställts av sekretariatet och återges i tabell B i
kapitel 3.2. Denna tabell är en icke officiell del av
ADR/ADR-S.”
Anmärkningen efter stycket skall tas bort.
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I strecksatsen för klass 6.1 skall ”UN 1613 CYANVÄTE, I
VATTENLÖSNING (cyanvätesyra) med högst 20 %
cyanväte” ändras till ”UN 1613 CYANVÄTESYRA,
VATTENLÖSNING (VÄTECYANID,
VATTENLÖSNING) med högst 20 % vätecyanid”.

2.1.3.9

I anmärkning 1 under ”Klassificering av en blandning”
skall ”kolumn 8 I LIQ ger 8 I” ändras till ”kolumn 8 I ger 8
I LIQ”.

2.2.2.2.2

Den sista strecksatsen skall ha följande lydelse:
”-
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2.1.3.4

engångsbehållare med gas, som innehåller mycket
giftiga gaser (LC50-värde under 200 ppm) eller som
enligt 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P 200, är
pyrofora.”.

För klassificeringskod 2F, UN 1965, blandning B1 skall
”(23 bar)” ändras till ”(26 bar)”.

2.2.42.1.3

Andra meningen skall inledas med: ”Självantändning
uppträder när…”.

H

2.2.2.3

Hänvisningen till ”2.2.61.1.4 – 2.2.61.1.10” skall ändras
till ”2.2.61.1.6 – 2.2.61.1.11”.

2.2.61.3

I förteckningen över samlingsbenämningar, under T1, skall
UN 1602 ha lydelsen ”FÄRGÄMNE, FLYTANDE,
GIFTIGT, N.O.S.” respektive
”FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG,
N.O.S.”.
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2.2.61.1.13
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I förteckningen över samlingsbenämningar, under T2, skall
UN 3143 ha lydelsen ”FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT,
N.O.S.” respektive ”FÄRGÄMNESKOMPONENT,
FAST, GIFTIG, N.O.S.”.

2.2.7.9.7

Hänvisningen till delavsnitt ”5.4.1.3” skall ändras till
”5.4.3.1”.

2.2.8.3

I förteckningen över samlingsbenämningar, under C9, skall
UN 2801 ha lydelsen ”FÄRGÄMNE, FLYTANDE,
FRÄTANDE, N.O.S.” respektive
”FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE,
FRÄTANDE, N.O.S.”.
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I förteckningen över samlingsbenämningar, under C10,
skall UN 3147 ha lydelsen ”FÄRGÄMNE, FAST,
FRÄTANDE, N.O.S.” respektive
”FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÄTANDE,
N.O.S.”.
I anmärkningen skall en ny rad med texten ”UN 3363
Farligt gods i maskiner eller farligt gods i utrustning”
infogas efter ”UN 3335 Fast ämne som omfattas av
luftfartsbestämmelser, n.o.s.,”.

2.2.9.2

I första strecksatsen skall ”, 287” tas bort.

2.2.9.3

I förteckning över benämningar, under M11, skall
”3363 FARLIGT GODS I MASKINER eller 3363
FARLIGT GODS I UTRUSTNING” tas bort.
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2.2.9.1.14

Del 3

Första exemplet skall ha lydelsen: ”UN 2003
METALLALKYLER, VATTENREAKTIVA, N.O.S.
(trimetylgallium)”.

3.2.1

I förklaringen till kolumn 10 skall ”4.2.4.2.1”, ”4.2.4.2.4”,
”4.2.4.2.6”, ”4.2.4.2.5” och ”4.2.3” ändras till ”4.2.5.2.1”,
”4.2.5.2.4”, ”4.2.5.2.6”, ”4.2.5.2.5” respektive ”4.2.4”.

H

3.1.2.8.1.3

PP

I förklaringen till kolumn 11 skall ”4.2.4.3” ändras till
”4.2.5.3”.

Tabell A

[U

I tabellrubrikerna för kolumn (10) och (11) skall ”4.2.4.2” och ”4.2.4.3”
ändras till ”4.2.5.2” respektive ”4.2.5.3”.
UN-nummer

Kolumn Ändring

UN 0042, 0060 och
0283

8

Ersätt ”P132” med ”P132 (a) (b)”.

UN 0118, 0146, 0151,
0214, 0215, 0220, 0266,
0282 och 0401

8

Ersätt ”P112” med ”P112 (a) (b) (c)”.

UN 1043

3b

Ersätt ”2A” med ”4A”.

UN 1052

13

Stryk ”TT4”.

5
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UN-nummer

Kolumn Ändring
19

Stryk ”S2”.

UN 1372

2

Orden ”fuktade eller våta” skall ändras
till ”våta eller fuktiga”.

UN 1387 och 1857

2

Ordet ”fuktat” skall ändras till ”vått”.
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UN 1602

2

Benämning och beskrivning skall
lyda: ”FÄRGÄMNE, FLYTANDE,
GIFTIGT, N.O.S. eller
FÄRGÄMNESKOMPONENT,
FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.”.

2

Benämning och beskrivning skall
lyda: ”UN 1613 CYANVÄTESYRA,
VATTENLÖSNING (VÄTECYANID, VATTENLÖSNING) med
högst 20 % vätecyanid”.

20

Infoga ”40”.

UN 2212, 2315, 2590,
3151 och 3245

18

Infoga ”CV28”.

UN 2413

2

Benämning och beskrivning skall
lyda:
”TETRAPROPYLORTOTITANAT”.

UN 2570, PG II

8

Ersätt ”IBC07” med ”IBC08”.

UN 2570, PG II

9a

Lägg till ”B4”.

UN 2570, PG II

16

Ersätt ”V12” med ”V11”.

UN 2570, PG III

8

Ersätt ”IBC07” med ”IBC08”.

UN 2570, PG III

8

Lägg till ”LP02”.

UN 2570, PG III

9a

Lägg till ”B3”.

UN 2570, PG III

16

Stryk ”V12”.

UN 2797

9b

Infoga ”MP15”.
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UN 2009

H

UN 1613

6

]

UN 1202, PG III,
flampunkt över 61 oC
upp till och med 100 oC.
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UN-nummer

Kolumn Ändring
2

Benämning och beskrivning skall
lyda: ”FÄRGÄMNE, FLYTANDE,
FRÄTANDE, N.O.S. eller
FÄRGÄMNESKOMPONENT,
FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.”.

UN 2857

2

Orden ”flytande gas-eller” skall
ersättas med ”flytande gas eller”.

UN 2911

9a

Ersätt ”4.1.9.1.3” med ”Se 4.1.9.1.3”.

UN 2912

12

Ersätt ”L2,65CN(+) S2,65AN(+)”
med ”S2,65AN(+) L2,65CN(+)”.

UN 3095, PG I

14

Infoga ”AT”.

UN 3095, PG I

20

Infoga ”884”.

UN 3143

2

Benämning och beskrivning skall
lyda: ”FÄRGÄMNE, FAST,
GIFTIGT, N.O.S. eller
FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST,
GIFTIG, N.O.S.”.
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H
2

Benämning och beskrivning skall
lyda: ”FÄRGÄMNE, FAST,
FRÄTANDE, N.O.S. eller
FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST,
FRÄTANDE, N.O.S.”.

PP

UN 3147

]

UN 2801

8

Ersätt ”IBC07” med ”IBC08”.

UN 3283, PG II

9a

Lägg till “B4”.

UN 3283, PG II

16

Ersätt “V12” med “V11”.

UN 3283, PG III

8

Ersätt ”IBC07” med ”IBC08”.

UN 3283, PG III

8

Lägg till “LP02”.

UN 3283, PG III

9a

Lägg till “B3”.

UN 3283, PG III

16

Stryk “V12”.

UN 3284, PG III

8

Lägg till ”LP02”.

UN 3285, PG III

8

Lägg till ”LP02”.

[U

UN 3283, PG II

7
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UN-nummer

Kolumn Ändring
9a

Lägg till ”B3”.

UN 3291

16

Infoga ”V1”.

UN 3313, PG III

9a

Stryk ”B4”.

UN 3344

9a

Stryk ”PP80”.

UN 3372, PG III

6

Stryk ”223”.

4

Ersätt ”II” med ”I”.

6

Stryk ”28”.

UN 3376

ÄV
D

UN 3376

]

UN 3285, PG III

Texten ”, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen”
skall infogas efter ”AMMONIUMNITRAT, EMULSION”,
”AMMONIUMNITRAT, GEL” respektive
”AMMONIUMNITRAT, SUSPENSION”.

3.2.2,
Tabell B

H

Raden ”CYANVÄTE, VATTENLÖSNING
(CYANVÄTESYRA) med högst 20 % ren syra (HCN);
1613; 6.1” skall tas bort.
En ny rad med följande lydelse skall infogas:

PP

”CYANVÄTESYRA, VATTENLÖSNING med högst 20 %
vätecyanid; 1613; 6.1”.

[U

Beskrivningen ”Fibrer av animaliskt ursprung, brända,
fuktade eller våta” skall ha lydelsen: ”Fibrer av animaliskt
ursprung, brända, våta eller fuktiga”.

8

Beskrivningen ”Fibrer av vegetabiliskt ursprung, brända,
fuktade eller våta” skall ha lydelsen: ”Fibrer av vegetabiliskt
ursprung, brända, våta eller fuktiga”.
Benämningen ”FÄRGNINGSBESTÅNDSDEL,
FRÄTANDE FAST, N.O.S.” skall ersättas med:
”FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÄTANDE,
N.O.S.”.

SRVFS
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Benämningen ”FÄRGNINGSBESTÅNDSDEL,
FRÄTANDE VÄTSKA N.O.S.” skall ersättas med:
”FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE,
FRÄTANDE, N.O.S.”.

]

Benämningen ”FÄRGNINGSMEDEL, FAST, GIFTIG,
N.O.S. .” skall ersättas med: ” FÄRGÄMNE, FAST,
GIFTIGT, N.O.S.”.

ÄV
D

Benämningen ”FÄRGNINGSVÄTSKA, FLYTANDE,
GIFTIG, N.O.S..” skall ersättas med: ”FÄRGÄMNE,
FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S.”.
Benämningen ”FÄRGNINGSÄMNE, FRÄTANDE
VÄTSKA, N.O.S.” skall ersättas med: ”FÄRGÄMNE,
FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.”.

Benämningen ”FÄRGNINGSÄMNE, FRÄTANDE, FAST,
N.O.S.” skall ersättas med: ”FÄRGÄMNE, FAST,
FRÄTANDE, N.O.S.”.

H

Benämningen ”FÄRGNINGSKOMPONENTER, FAST,
GIFTIGT, N.O.S” skall ersättas med:
”FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, GIFTIG, N.O.S.”.

PP

Benämningen ”FÄRGÄMNESKOMPONENTER,
FLYTANDE. GIFTIG, N.O.S.” skall ersättas med:
”FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG,
N.O.S.”.
Raden ”KROCKKUDDEMODULER, KOMPRIMERAD
GAS”, UN 3353 skall tas bort.

[U

Benämningen ”TETRAPROPYL-ORTO-TITANAT” skall
ha lydelsen: ”TETRAPROPYLORTOTITANAT”.
Beskrivningen ”Textilavfall, fuktat” skall ha lydelsen:
”Textilavfall, vått”.
Beskrivningen ”Ylleavfall, fuktat” skall ha lydelsen:
”Ylleavfall, vått”.
En ny rad med följande lydelse skall infogas:
”VÄTECYANID, VATTENLÖSNING med högst 20 %
vätecyanid; 1613; 6.1”.
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I särbestämmelse 188, första meningen, skall ”RID/RID-S”
ersättas med ”ADR/ADR-S”.

3.3.1

I särbestämmelse 242 skall ”, tabletter” infogas efter
”pellets”.

]

I särbestämmelse 647 skall (c) avslutas med lydelsen: ”inte
spills ut eller häftar vid utsidan.”.
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I särbestämmelse 647, punkt (e), skall ordet ”se” infogas
före ”4.1.4.1”.
Del 4

Texterna ”periodiskt underhåll” och ”periodiska
underhållet” skall ersättas med ”regelbundet underhåll”
respektive ”regelbundna underhållet”.

4.1.2.4

Texterna ”det organ som utför” och ”för det organ som
utfört” skall ersättas med ”den som utför” respektive ”för
den som utfört”.
I punkt (9), under z, skall inledningen till det tredje stycket
ha lydelsen: ”Såvida inget annat fastställts i tabellerna i
denna förpackningsinstruktion får giftiga ämnen med LC50
högst 200 ml/m3 inte transporteras i…”.

H

4.1.4.1,
P200

PP

För UN 1067, i tabell 2, skall ett kryss infogas i kolumnen
för ”Tryckfat”.

P406

I PP26 skall ”3344” ersättas med ”3376”.
I PP80 skall ”och 3344” tas bort.

[U

P802

10

I (5) skall ”, storflaskor” tas bort.

4.1.4.2,
IBC 06

Under tilläggsbestämmelse skall texten ”11HZ2, 21HZ2 och
31HZ2” ersättas med ”11HZ2 och 21HZ2”.

4.1.4.4,
PR7

Uppräkningen skall ändras till ”(1)”, ”(2)”, ”(3)”, ”(4)” och
”(5)”.
I ”(4)” skall hänvisningen ”6.1.5.21” ändras till ”6.1.4.21”.

4.2.1.9.1.1

Texten ”kolumn 11” i andra meningen skall ersättas med
”kolumn 10 eller 11”.

4.2.3.8

Delavsnittet efter 4.2.3.8 skall numreras om från ”4.2.3.1”
till ”4.2.3.9”.

SRVFS
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Följande text skall infogas sist i delavsnittet:
”TP30

Detta ämne skall transporteras i isolerade
tankar.

”TP31

Detta ämne får transporteras i tankar endast i fast
tillstånd.”

]

4.2.5.3

I anmärkningen under rubriken skall texten ”och UNgodkända MEG-containrar” infogas efter ”UN-tankar”.

4.3.4.1.2

I första stycket efter tabellen, tredje meningen, skall orden
”får användas” ersättas med ”får även användas”.

4.4

I anmärkningen under rubriken skall texten ”och UNgodkända MEG-containrar” infogas efter ”UN-tankar”.

4.5

I anmärkningen under rubriken skall texten ”och UNgodkända MEG-containrar” infogas efter ”UN-tankar”.
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4.3

Del 5

I tabellen, för ”Särskild överenskommelse” skall ”1.7.4.2”
infogas under ”Hänvisning”.

H

5.1.5.4

PP

I tabellen, för ”Godkända kollikonstruktioner, som omfattas
av övergångsbestämmelser” skall ”1.6.6.1” infogas under
”Hänvisning”.
5.2.2.2.1.6

Slutet av andra meningen skall ha lydelsen: ”…alla etiketter
utom på:”.

[U

Inledningen i (c) skall ha lydelsen: ”etiketter för UN 1965
enligt förlaga 2.1, som visas på gasflaskor och
engångsbehållare för gas, där symbolen…”.

5.3.1.4

I anmärkningen skall texten ”lastas ombord på ett fartyg på
inre vattenvägar” ersättas med: ”lastas ombord på ett fartyg
för sjötransport eller ett fartyg för inre vattenvägar”.

5.3.1.7.1 (a),
5.3.1.7.2

Texten ”250 x 250 mm” skall ersättas med:
”250 mm x 250 mm”.

5.3.1.7.4

Texten ”100 x 100 mm” skall ersättas med:
”100 mm x 100 mm”.

5.3.2.1.4

Texten ”dessutom på sidorna av varje tank eller tankfack” i
första meningen skall ersättas med: ”dessutom på sidorna av
varje transportenhet eller container”.
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I första stycket skall texten ”för senaste last” infogas efter
”numret på klassen”.

5.4.1.1.6

I andra stycket skall texten ”föregånget av bokstäverna
”UN”” infogas efter ”samt med UN-numret”.
I första meningen skall ”5.4.1.1.1 (g)” ersättas med
”5.4.1.1.1 (f)”.

5.5.2.2

I första stycket skall orden ”vagnar” och ”vagnen” ersättas
med ”fordon” respektive ”fordonet”.

ÄV
D

Del 6

]

5.4.1.2.1 (a)

Texten ”fallprovning enligt 6.3.2.3” skall ändras till:
”provningarna enligt 6.3.2.3”.

6.5.1.4.3

I tabellkolumnen för ”Varianter” och för 11HZ2, 21HZ2
och 31HZ2 skall ordet ”behållare” ersättas med
”innerbehållare”.

6.5.1.6.4

I sista stycket skall orden ”ange det organ” ersättas med
”ange den”.

H

6.3.2.9 (a)

6.5.1.6.6.2

Texterna ”Det organ” och ”det organ” skall ersättas med
”den”.

PP

Uppräkningen skall ändras till ”(a)”, ”(b)” och ”(c)”.
Det sista stycket skall placeras före exempel på märkning.

6.5.4.13.1

Uppräkningen skall ändras till ”1.,…,10.”.

6.7.2.19.1,
6.7.3.15.1,
6.7.4.14.1,
6.7.5.12.1

I listan över standarder skall ”Deutsche Bahn AG” ha
lydelsen:

6.7.5

I rubriken skall ordet ”kondenserade” tas bort.

6.8

I anmärkningen under rubriken skall texten ”och UNgodkända MEG-containrar” infogas efter ”UN-tankar”.

6.8.2.1.1

Inledningen skall ha lydelsen: ”Tankskal, fästelement samt
driftutrustning och strukturdelar…”.

[U

6.5.2.1.1
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”Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik, Minden
Verifikation und Versuche, TZF 96.2
Tankcontainer, dynamische Ablaufprüfungen”.

SRVFS
2003:4
Stycket som inleds med ”En täthetsprovning…” skall flyttas
åt vänster, så att det utgör en komplettering till hela avsnittet
och inte enbart till punkt (b).

6.8.3.4.12

I första stycket skall texten ”i 6.2.1.4” ändras till ”i 4.1.4.1”.

6.9

I anmärkningen under rubriken skall texten ”och UNgodkända MEG-containrar” infogas efter ”UN-tankar”.

6.10

I anmärkning 1 under rubriken skall texten ”och UNgodkända MEG-containrar” infogas efter ”UN-tankar”.

ÄV
D

]

6.8.3.4.6

Del 7

I slutet av stycket skall texten ”UIC normblad 590 och
592-1 till och med 592-4” ändras till ”UIC normblad 590,
591 och 592-2 till och med 592-4”.

7.2.4

I V 8 (1) skall hänvisningen ”2.2.52.16” ändras till
”2.2.52.1.16”.

7.4.1

Ordet ”Gods” skall ersättas med ”Farligt gods”.

7.5.2.1

I fotnot b) skall ”(UN 2990, 3072 och 3268)” ersättas med:
”(UN 2990 och 3072)”.

7.5.5.1

Texten ”kräver en begränsning av mängden av visst gods
som får transporteras, i enlighet med uppgifterna i kapitel
3.2, tabell A, kolumn 7,” skall ersättas med ”tillämpas i
enlighet med kapitel 3.2, tabell A, kolumn 18,”.

PP

H

7.1.3

BILAGA B
Del 8

Texten ”Varje transportenhet skall var” skall ersättas med
”Varje transportenhet skall vara”.

[U

8.1.4.1 (a)
Del 9

9.1.2.1.1

I andra stycket skall hänvisningen ”9.2.3.3” ersättas med
”9.2.3.1.2”.
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SRVFS
2003:4
I certifikat om godkännande av fordon för transport av visst
farligt gods skall hänvisningen ”9.2.3.3” under punkt 8
ersättas med ”9.2.3.1.2”.

9.1.2.1.5

]

Anmärkningen efter certifikat om godkännande av fordon
för transport av visst farligt gods skall ha lydelsen:

ÄV
D

”Detta certifikat skall återlämnas till utfärdaren när fordonet
tas ur drift, om fordonet överlåts till annan transportör,
användare eller ägare enligt vad som anges i punkt 5, när
certifikatets giltighet upphör eller om en eller flera av
fordonets väsentliga egenskaper påtagligt ändrats.”.
I fotnot 3) skall ”den 16 jan 1999” ändras till ”den 16
januari 1999”.

9.2.1

I första strecksatsen skall hänvisningen ”9.2.3.1” ersättas
med ”9.2.3.1.1”.

9.2.2.2.1

I femte strecksatsen skall hänvisningen ”9.2.3.3” ersättas
med ”9.2.3.1.2”.

9.2.3.1

Numreringen skall ändras så att första meningen
(”Motorfordon och släpvagnar…för ikraftträdande.”) bildar
9.2.3.1.1, samt så att andra meningen (”EX/III-,…, bihang
5.”) bildar 9.2.3.1.2.
I anmärkningen skall ”1.6.6” ersättas med ”1.6.5”.

PP

9.7.8.1

H

9.1.2.2.1

BILAGA S
Del 13

13.2.1

Texten ”utan ekonomisk vinning” skall tas bort.

[U

Del 18
18.1.3
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Efter den sista strecksatsen skall ett nytt stycke infogas med
följande lydelse:
”Undantaget omfattar ej restprodukter från provtagning, till
exempel kanyler och sprutor innehållande blodrester.”

SRVFS
2003:4
Texten under rubriken skall ha följande lydelse:

18.2

]

”Förarintyg enligt kapitel 8.2 i bilaga B till denna
författning krävs inte för personal vid polismyndigheten och
AB Svensk Bilprovning när de utför flygande inspektion
respektive kontrollbesiktning av fordon. Dock gäller
fortfarande kraven enligt kapitel 1.3 i bilaga A till denna
författning.”

19.1

ÄV
D

Del 19
Ett nytt stycke med följande lydelse skall infogas sist i
kapitlet.

PP

H

”Gasflaskor med en volym av högst 0,22 liter, som släppts
ut på marknaden före den 1 juli 2003 och som inte genomgått bedömning av överensstämmelse eller förnyad
bedömning av överensstämmelse enligt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla
tryckbärande anordningar, eller författning som trätt i dess
ställe, får användas för inrikes transport även i fortsättningen om de den 30 juni 2003 uppfyllde Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:6) om tryckkärl samt
återkommande kontrolleras och märks enligt bilaga A till
denna författning senast vid den tidpunkt som infaller med
tillämpning av intervallen i förpackningsinstruktion P200 i
del 4 i bilaga A till denna författning, räknat från den 1 juli
2003.”

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

[U

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Bo Zetterström
(Enheten för farligt gods och kemi)
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