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Uppdateringar regelverk 
 

• Föreskrifterna AFS 2005:3, AFS 2005:2, AFS 2001:4 och AFS 2002:1 har upphävts och ersatts av AFS 2017:3. Alla hänvisningar till de upphävda 
föreskrifterna byts mot hänvisning till AFS 2017:3.  

• Begreppet ”Installationsbesiktning” byts till ”Första kontroll” i hela dokumentet.  

• Begreppet ”Återkommande besiktning” byts till ”Återkommande kontroll” i hela dokumentet. 
 

Ändringar till följd av de nya föreskrifterna AFS 2017:3 
Utöver de ändringar som beskrivs ovan ger AFS 2017:3 nedan följdverkan på dokumentets innehåll.  
 

Sida/avsnitt/stycke Nuvarande text Ändring Kommentar 

s. 17 
Avsnitt 3.3, andra 
stycket 

För tryckkärl och rörledningar för lägre tryck än 200 
bar, se AFS 2005:3, diagram 1 och diagram 6. 

Texten stryks.   Ej relevant. 

s. 17 
Avsnitt 3.3.2, första 
stycket 

Om hela anläggningen är godkänd som ett 
aggregat enligt AFS 1999:4 behöver ingen 
installationsbesiktning enligt AFS 2005:3 
genomföras vid driftsättning. En återkommande 
kontroll ska i stället göras år två. En 
rekommendation är dock att genomföra en 
registrering av de objekt som ingår i återkommande 
kontroll enligt AFS 2005:3 vid driftsättning. 
 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
En första kontroll ska genomföras 
av alla tryckbärande anordningar 
enligt AFS 2017:3. Innan första 
kontroll enligt AFS 2017:3 sker får 
man utföra den trycksättning som 
behövs för tryckkontroll, provdrift, 
intrimning eller liknande som AO* 
bedömt är nödvändig för att kunna 
utföra en kontroll. 
 

Nytt krav i AFS 2017:3 är att 
anläggningsägaren alltid ska 
låta genomföra första kontroll 
innan anläggningen tas i drift, 
även då ett aggregat är CE-
märkt som en enhet.  
 
*Enligt CABF-R-025  
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s. 17 
Avsnitt 3.3.2, andra 
stycket 

Om anläggningen är ihopsatt av flera CE-märkta 
komponenter ska anläggningskontroll enligt AFS 
2005:2 utföras, (systemkontroll) och 
installationsbesiktning genomföras av AKO innan 
driftsättning. 

Texten stryks. En första kontroll ska 
genomföras av alla 
tryckbärande anordningar 
enligt AFS 2017:3. Detta 
beskrivs nu i första stycket 
enligt ändring ovan.  

s. 17 
Avsnitt 3.3.2, fjärde 
stycket 

Installationsbesiktning avser kontroll som ska 
utföras av AKO efter installation. 
Installationskontroll avser samma kontroll utförd 
som egenkontroll av anläggningsägaren. 

Texten stryks.  Ej relevant.  

s. 18 
Avsnitt 3.4.2 

Tankstation ska återkommande kontrolleras av 
AKO med avseende på tryckkärlssäkerheten enligt 
AFS 2005:3. Protokoll från sådan besiktning ska 
uppvisas vid tillsyn enligt LBE. Exempel på hur en 
tabell med besiktningspliktiga objekt kan se ut finns 
i bilaga 6. 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
Tankstation ska återkommande 
kontrolleras av AKO med avseende 
på tryckkärlssäkerheten enligt AFS 
2017:3. Protokoll från sådan 
kontroll ska uppvisas vid tillsyn 
enligt LBE. Exempel på hur en 
tabell med besiktningspliktiga 
objekt kan se ut finns i bilaga 6. 
 
Intervallen för kontroll kan enligt 
AFS 2017:3 komma att bli längre 
eller kortare än vad som anges i 
Bilaga 6.  
 
Inför återkommande kontroll av 
behållare i kompressoranläggning 
och gaslager ska 
anläggningsägaren kunna redovisa 
en journal som visar den 
återstående livslängden enligt AFS 

Se AFS 2017:3 kap. 5, §§ 7-15 
samt Bilaga 1.  
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2017:3. Utan en sådan journal kan 
inte intervallet mellan 
återkommande kontroll vara längre 
än ett år. 

s. 89 
Bilaga 6, raden  
”Gasledning  
över 4 bar utanför 
stationsområde” 

 

 

Texten stryks. 
 
Text om ”Särskilt godkännande från 
MSB krävs” bibehålls oförändrad.  
 
Följande text läggs till: 
 
Krav på kontrollintervall och vad 
som ska kontrolleras ges i det 
särskilda godkännandet från MSB.  

Allt i raden förutom texten i 
högra kolumnen stryks. 
Hänvisningar till AFS 2005:3 
tas bort och ersätts inte av 
AFS 2017:3 eftersom denna 
typ av gasledning inte omfattas 
av de föreskrifterna.   

s. 89 
Bilaga 6, raderna   
”Rörledningar 
för biogas” 

 

Båda raderna stryks.  Båda de nedersta raderna i 
Bilaga 6 stryks eftersom AFS 
2017:3 inte skiljer på biogas 
och naturgas.  

s. 93 
Bilaga 8 

Hela Bilaga 8. Se ändrad Bilaga 8 på nästa sida De undre grenarna kan tas 
bort (de som beskriver Klass 
C) eftersom denna klass inte 
finns i AFS 2017:3.  
 
Första kontroll gäller numer 
även aggregat. 
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Bilaga 8 Kontroller av behållare och rörledningar enligt AFS 2017:3 

 
Figur 1. Kontroller av behållare och rörledningar med brandfarlig gas. 

* Här gäller även krav på fortlöpande tillsyn enligt AFS 2017:3.  


