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Statens räddningsverks föreskrifter för
ackreditering av organ som skall utföra
certifiering av förpackningar och småbulk-
behållare för inrikes landtransport av
farligt gods;

beslutade den 23 juni 1999.

SRVFS
1999:3
Utkom från trycket
den 9 juli 1999

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

1 § Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller
för organ som i tredjepartsställning utför certifiering av
förpackningar och småbulkbehållare enligt

1. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8) om
inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng
(ADR-S), marginalnummer 3550 och 3650, eller

2. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:9) om
inrikes transport av farligt gods på järnväg (RID-S),
marginalnummer 1550 och 1650.

2 § Utöver vad som framgår av denna författning skall
certifieringsorganet även uppfylla kraven i Styrelsens för
ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS
1998:10) för ackrediterade organ som certifierar produkter.

                                        
1 Förordningen senast ändrad 1998:470
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3 § Certifieringsorgan som i något annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har kompetens-
bedömts mot tillämplig standard i EN 45 000-serien för att
utföra certifiering, motsvarande den 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.

Definitioner

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

Certifiering Handling av en tredje part som
visar att tillräcklig tilltro uppnåtts
att en vederbörligt identifierad
produkt, process eller tjänst är i
överenstämmelse med en
bestämd standard eller med ett
annat regelgivande dokument

Certifieringsorgan Organ som utför certifiering av
överensstämmelse

Efterkontroll Övervakning av att objektet
uppfyller kraven i certifikatet.
Efterkontrollen kan omfatta
granskning av tillverkarens
egenkontroll och rutiner samt
provning av slumpmässigt utvalda
objekt

Förpackning Ett emballage avsett för transport
av farligt gods enligt definition i
ADR-S, marginal-nummer 3510
eller i RID-S, marginalnummer
1510

Objekttyp Typ av förpackning eller
småbulkbehållare

Småbulkbehållare
(IBC)

Ett emballage avsett för transport
av farligt gods enligt definition i
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ADR-S, marginalnummer 3600
eller i RID-S, marginalnummer
1600

Verksamhetens omfattning

5 § Certifieringsorganets verksamhet skall innefatta
certifiering och efterkontroll av objekttyper som provats
enligt metoder som anges i någon av nedanstående
rekommendationer, internationella överenskommelser eller
föreskrifter.

1. FN-rekommendationerna för transport av farligt gods
(ST/SG/AC.10/1/Rev 10; 1997)

2. Den europeiska överenskommelsen om internationell
transport av farligt gods på väg (ADR)

3. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8) om
inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng
(ADR-S)

4. Gällande reglemente för internationella
järnvägstransporter av farligt gods (RID)

5. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:9) om
inrikes transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

6. Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1995:2)2 med
föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av
farligt gods i förpackad form m m eller annan författning
som trätt i dess ställe.

7. Bestämmelser för Civil Luftfart –Driftbestämmelser,
BCL–D 1.14 (LFS 1984:2) Transport av farligt gods
och magnetiskt material.

Teknisk kompetens

6 § Certifieringsorganet skall förfoga över minst en person
(ansvarsperson) som skall ha kunskaper och erfarenheter från
hela verksamhetsområdet samt kunskaper om internationellt
standardiserings- och regelverksarbete.

                                        
2 Senast ändrad i SJÖFS 1997:6
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7 § Personal som självständigt utför bedömning inför
certifiering eller efterkontroller skall uppfylla följande krav

1. Lägst teknisk utbildning på gymnasienivå eller
motsvarande.

2. Två års erfarenhet från praktisk yrkesverksamhet.
Erfarenheten skall vara lämplig för ändamålet och skall ha
erhållits genom arbete som innebär tillverkning av aktuell
objekttyp eller genom utförande av certifierings-uppdrag
under handledning av erfaren personal.

3. Teoretisk utbildning för certifieringsverksamheten skall ha
genomgåtts med godkänt resultat. Utbildningen skall vara
godkänd av Statens räddningsverk och skall minst ge
kunskaper om

1. objekttyper,
2. provningsmoment,
3. objektens användning,
4. mät- och provningsutrustningar,
5. objektens material,
6. objektens tillverkningsmetoder,
7. konstruktionskontroll och
8. föreskrifter, normer samt standarder inom området.

Godkänt resultat av utbildningen skall verifieras i ett intyg.
Intyget är giltigt i fem år. Förnyelse av intyget skall ske efter
godkänd repetitionsutbildning. Intygets giltighetstid kan
också förlängas efter särskild prövning av Statens
räddningsverk.

Samarbete med Statens räddningsverk

8 § Certifieringsorganet skall utan ersättningskrav medverka
vid erfarenhetsmöten och liknande sammankomster som
Statens räddningsverk anordnar.

9 § Certifieringsorganet skall årligen sammanställa och till
Statens räddningsverk överlämna en förteckning över de
produkter som organet certifierat under det senaste
kalenderåret.
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Denna författning träder i kraft den 1 september 1999, då
Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1994:8) för
ackreditering av organ för certifiering av förpackningar och
småbulkbehållare för inrikes landtransport av farligt gods skall
upphöra att gälla.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Lena Tistad
(Risk- och miljöavdelningen)
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