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Statens räddningsverks föreskrifter för
ackreditering av organ som skall utföra vissa
kontroller av tankar avsedda för inrikes
landtransport av farligt gods;

SRVFS
1999:2

ÄV
D

beslutade den 23 juni 1999.

H

Statens räddningsverk föreskriver, efter samråd med
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC),
följande med stöd av 20 § förordningen (1993:1065)1 om
teknisk kontroll.

Inledande bestämmelser

PP

1 § Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller
för ackreditering av organ som utför kontroll enligt
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1. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8) om
inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng
(ADR-S), marginalnummer 211 151 och 212 151,
211 152 och 212 152 samt 211 153 och 212 153, av fasta
tankar, avmonterbara tankar, batterifordon eller
tankcontainrar, avsedda för transport av sådant farligt
gods som avses i ADR-S, marginalnummer 211 310 d)
samt 212 310 d), eller
2. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:9) om
inrikes transport av farligt gods på järnväg (RID-S),
bihang X, marginalnummer 1.5.2, 1.5.3 och 1.5.4, av
tankcontainrar avsedda för transport av sådant farligt
gods som avses i RID-S, bihang X, marginalnummer
3.1.4.
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Utkom från trycket
den 9 juli 1999

Förordningen senast ändrad 1998:470
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2 § Utöver vad som framgår av denna författning skall
kontrollorganet även uppfylla de krav som ställs på
kontrollorgan av Typ B eller Typ C i Styrelsens för
ackreditering och teknisk kontroll allmänna föreskrifter
(STAFS 1998:2) för ackrediterade kontrollorgan.
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3 § Kontroller enligt 6 § i denna författning får även utföras
av kontrollorgan som är ackrediterade enligt kraven i Statens
räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1999:4) för
ackreditering av organ som i tredjepartsställning skall utföra
kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes
landtransport av farligt gods.
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Andra i ADR-S eller RID-S föreskrivna kontroller av sådana
objekt som avses i 1 § i denna författning skall utföras av
kontrollorgan som är ackrediterade för objektområde 4 enligt
7 § i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1999:4) för
ackreditering av organ som i tredjepartsställning skall utföra
kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes
landtransport av farligt gods.
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4 § Kontrollorgan som i något annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet har kompetensbedömts mot
tillämplig standard i EN 45 000-serien för att utföra
kontroller, motsvarande de som avses i 1 § i denna
författning, av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det
tillämpar och uppfyller kraven i EN 45 010, skall anses
uppfylla kraven enligt denna författning.
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Definitioner

5 § I denna författning används följande ord med nedan
angiven betydelse.

2

Kontroll

Undersökning för att fastslå om
ett objekt, beträffande en eller
flera egenskaper, uppfyller ställda
krav

Kontrollorgan

Organ som utför kontroll

Revisionskontroll

Kontroll för att utröna om ett
objekt efter reparation av skada
eller ändring uppfyller ställda krav
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Återkommande
kontroll

Kontroll av tidigare kontrollerat
objekt för att utröna om det
fortfarande uppfyller ställda krav

Verksamhetens omfattning
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6 § Kontrollorganets verksamhet skall ha rutiner för följande
kontroller:
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1. Återkommande kontroll enligt ADR-S, marginalnummer
211 151 eller 212 151 eller RID-S, bihang X, marginalnummer 1.5.2.
2. Återkommande kontroll enligt ADR-S, marginalnummer 211 152 eller 212 152 eller RID-S, bihang X,
marginalnummer 1.5.3.

utbyte av utrustningsdetalj mot likvärdig detalj,
åtgärdande av skador på utrustning,
svetsreparation av fastsättningsanordning,
åtgärdande av skador på produktinneslutningen
som inte kräver svetsreparation, eller
svetsreparation av skvalpskott samt
svetsreparationer av sprickor i svets mot
produktinneslutande skal.
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3.1
3.2
3.3
3.4
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3. Revisionskontroll enligt ADR-S, marginalnummer
211 153 eller 212 153, eller RID-S, bihang X, marginalnummer 1.5.4, av nedanstående reparationer eller
ändringar

3.5
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Teknisk kompetens

7 § Kontrollorganet skall förfoga över minst en person
(ansvarsperson) som har kunskaper om och erfarenheter av
kontroller enligt 6 § i denna författning.
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Ansvarspersonen skall dessutom ha kunskaper om
1. tillämpliga bestämmelser om transport av farligt gods,
2. tillämpliga bestämmelser om teknisk kontroll, samt
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3. bestämmelser som har betydelse för verksamhetens
säkerhet och skyddet av miljön.
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8 § Personal som självständigt utför kontrolluppdrag skall
uppfylla följande krav:

1. Två års erfarenhet från praktisk yrkesverksamhet inom
området. Erfarenheten skall vara lämplig för ändamålet och
skall ha erhållits genom arbete som innebär tillverkning
eller renovering av objekt som omfattas av denna
författning eller genom utföranden av kontrolluppdrag
under handledning av erfaren personal.
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2. Ett prov avseende praktisk kontrollverksamhet skall ha
genomförts med godkänt resultat. Provets utformning
skall vara godkänd av Statens räddningsverk.
3. En teoretisk utbildning för kontrollverksamheten skall ha
genomgåtts med godkänt resultat. Utbildningen skall vara
godkänd av Räddningsverket.
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Godkänt resultat av prov och utbildning enligt 2 och 3 ovan,
skall verifieras i ett intyg. Intyget är giltigt i fem år. Förnyelse
av intyget skall ske efter godkänd repetitions-utbildning.
Intygets giltighetstid kan också förlängas efter särskild
prövning av Räddningsverket.
Utrustning och lokaler
9 § Kontrollorganet skall minst förfoga över den utrustning
m.m. som anges nedan
1. instrument för provning och kontroll av kippventil/SGIventil,
2. utrustning för provning och kontroll av tryck/vakuumventil,
3. utrustning för tryck- och täthetskontroll av tank och
rörledningar,
4. utrustning för sprickindikering,
5. utrustning för funktionskontroll av överfyllnadsskydd, och
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6. tillämpliga författningar, standarder m.m.
Kontrollorganet skall ha dokumenterade rutiner för
kalibrering, underhåll och service för ovan angiven utrustning.
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10 § Provning och kontroll skall utföras på plats med god
belysning, avrinningsmöjligheter och tillgång till
oljeavskiljare.
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Arbetsprocedurer

11 § Kontrollorganet skall ha tekniska instruktioner och
metodbeskrivningar för verksamheten.

12 § Alla kontrolluppdrag skall redovisas i en kontrollrapport som innehåller provningsresultat och övrig relevant
information enligt kraven i ADR-S respektive RID-S.
Arkivering
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13 § All dokumentation som ingår i kontrollorganets
kvalitetssäkringssystem samt all dokumentation från utförda
kontroller skall arkiveras i minst sju år.
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Samarbete med Statens räddningsverk

14 § Kontrollorganet skall snarast informera Statens
räddningsverk om skador eller andra omständigheter som är
av betydelse för objektens säkerhet.

[U

15 § Kontrollorganet skall årligen i ett rapporterings-underlag
sammanställa och till Statens räddningsverk senast före juni
månads utgång överlämna resultatet av samtliga
kontrolluppdrag under det senaste kalenderåret.
Rapporteringsunderlaget skall upprättas på en blankett som är
utformad av Räddningsverket.
16 § Kontrollorganet skall utan ersättningskrav medverka vid
erfarenhetsmöten och liknande sammankomster som Statens
räddningsverk anordnar.
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Denna författning träder i kraft den 1 september 1999, då
Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1994:7) för
ackreditering av organ för kontroll i vissa fall av tankar m.m.
för inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng skall
upphöra att gälla.
Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Lena Tistad
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(Risk- och miljöavdelningen)
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