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Allmänt
Detta är en handbok för kontrollorgan typ C som har ackrediterats för att kontrollera cisterner och
rörledningar för brandfarliga vätskor. Handboken är baserad på föreskrifter från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) om cisterner med anslutna rörledningar avsedda för brandfarliga vätskor. I föreskrifterna finns krav på kontroll i olika skeden av en cisternens konstruktion,
tillverkning och användning.
Kontrollorgan ackrediteras av Swedac för att kunna utföra de kontroller MSB föreskriver om. Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Detaljerade krav på kontroll av de olika objekten finns i myndigheternas föreskrifter samt i de standarder
och normer som föreskrifterna hänvisar till.
Krav på vilken kunskap som de ackrediterade kontrollorganen (AKO) och deras anställda ska ha,
liksom den utrustning de ska förfoga över för att kunna genomföra de olika kontrollmomenten, finns
i MSB:s föreskrifter.
Beträffande tilläggskrav för cisterner med anslutna rörledningar inom vattenskyddsområde finns
tilläggskrav från naturvårdsverket (NV), dessa krav behandlas i ett eget kapitel i handboken. I Naturvårdsverkets föreskrifter finns inga krav på att de som utför kontroller ska vara ackrediterade.
Det innebär att kontroller utförda enligt Naturvårdsverkets föreskrifter inte får rapporteras tillsammans med ackrediterad kontroll. En separat rapport finns framtagen av SPT, STOR och SPBI för
icke ackrediterad kontroll av cisterner med tillhörande rörledningar och sekundära skydd vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor inom vattenskyddsområde.
I metodhandboken beskrivs förfarandet av kontroller enligt MSB:s föreskrifter, förutom i kapitel 2
som är tilläggskrav från Naturvårdsverket.
Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för att både MSB:s och NV:s föreskrifter är
uppfyllda vid anläggningarna.

Gällande föreskrifter
MSBFS 2018:3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

SRVFS 2004:7

Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid
hantering av brandfarliga gaser och vätskor

NFS 2017:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

För vissa delar av kontrollarbetet gäller också
AFS 2006:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med över- eller
undertryck, AFS 2014:34

AFS 2017:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Användning och kontroll av
trycksatta anordningar

TSFS 2014:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring
av bensinångor på bensinstationer

Utöver ovanstående föreskrifter finns flera föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för cisternkontrollarbetet, som t ex Kemiska arbetsmiljörisker, Systematiskt arbetsmiljöarbete,
Ackrediterings- och kontrollarbetet styrs av den internationella standarden SS-EN ISO/IEC
17020:2012, Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll.
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