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Rättelser för ”Anvisningar för biogasanläggningar” (BGA, 2017) 
 

Rättelser 
 

Rättelsedatum Sida/avsnitt/stycke  Nuvarande text Ändras till Kommentar 
2019-06-12 6.4.4 Första kontroll enligt 

AML 
Innan trycksatta 
anordningar i 
kontrollklass A eller B tas 
i bruk för första gången 
ska de genomgå första 
kontroll enligt AFS 
2017:3. 
Exempel på trycksatta 
anordningar som 
omfattas av krav på första 
kontroll inom en 
biogasanläggning är 
exempelvis: 
• Cistern för fluider i 

klass 1a med volym 
över 5 m3, t ex 
rötkammare eller 
slutet lager för 
flytande rötat 
material.  

• Cistern för fluider i 
klass 2a med 
temperatur över 65 

Innan trycksatta 
anordningar i kontrollklass 
A eller B tas i bruk för 
första gången ska de 
genomgå första kontroll 
av ackrediterat 
kontrollorgan enligt AFS 
2017:3. Följande 
anordningar med biogas 
tillhör kontrollklass A eller 
B: 
• Tryckkärl med tryck 

över 0,5 bar och där 
tryck (i bar) gånger 
volym (i liter) 
överstiger 50. 

• Rörledningar med 
tryck över 0,5 bar 
och nominell 
diameter över DN 
25. 
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°C och volym över 
50 m3, t ex 
hygieniserings-
cistern. 

• Rörledningar för 
fluider i klass 1a med 
tryck över 0,5 bar 
och större än DN 25.  

 

Det innebär att det endast 
är biogasanläggningar där 
gas med tryck över 0,5 
bar förekommer som 
omfattas av krav på 
kontroll av ackrediterat 
kontrollorgan. 

2019-06-12 6.5.2 Återkommande kontroll 
av trycksatta anordningar 
enligt AML 

Trycksatta anordningar i 
klass A och B enligt AFS 
2017:3 ska genomgå 
återkommande kontroller. 
En återkommande 
kontroll består av enbart 
driftprov (för klass B) eller 
driftprov i kombination 
med in- och utvändig 
undersökning (för klass 
A).  
Exempel på trycksatta 
anordningar som 
omfattas av krav på 
återkommande kontroll i 
form av driftprov inom en 
biogasanläggning är 
exempelvis:  
Cistern för fluider i klass 
1a med volym över 5 m3 
men högst 10 m3, t ex 
rötkammare eller slutet 
lager för flytande rötat 
material.  

Trycksatta anordningar 
ska genomgå fortlöpande 
tillsyn enligt 2 kap. 6 § 
AFS 2017:3. Se vidare i 
avsnitt 12.3.4 om vad som 
ska kontrolleras. En 
trycksatt anordning som 
tillhör kontrollklass A eller 
B (se avsnitt 6.4.4) ska 
dessutom genomgå 
återkommande kontroll av 
ackrediterat kontrollorgan. 
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Cistern för fluider i klass 
2a med temperatur över 
65 °C och volym över 50 
m3, t ex hygieniserings-
cistern.  
Rörledningar för fluider 
(gas) i klass 1a med tryck 
över 0,5 bar och större än 
DN 25, men högst DN 
100 och samtidigt p (bar) 
x DN högst 1000.  
Exempel på trycksatta 
anordningar som 
omfattas av krav på 
återkommande kontroll i 
form av driftprov och in- 
och utvändig kontroll 
inom en 
biogasanläggning är 
exempelvis:  
Cistern för fluider i klass 
1a med volym över 10 
m3, t ex rötkammare eller 
slutet lager för flytande 
rötat material.  
Rörledningar för fluider 
(gas) i klass 1a med tryck 
över 0,5 bar och större än 
DN 25, men högst DN 
100 och samtidigt p x DN 
över 1000.  
Rörledningar för fluider 
(gas) i klass 1a med tryck 
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över 0,5 bar och större än 
DN 100. 

2019-06-12 9.3.3 Reglering av gas på 
deponi. Tredje stycket. 

Där reglercentralen är 
förlagd i en byggnad ska 
byggnaden vara utformad 
så att risk för inträngande 
gas från kringliggande 
mark eller via anslutande 
ledningsstråk inte 
föreligger. Den ska vara 
väl ventilerad enligt 
avsnitt 9.1.10. Byggnaden 
ska vara utförd i 
obrännbart material med 
väggar i betong, tegel 
eller motsvarande. 
Den ska vara låsbar. 

Där reglercentralen är 
förlagd i en byggnad ska 
byggnaden vara utformad 
så att risk för inträngande 
gas från kringliggande 
mark eller via anslutande 
ledningsstråk inte 
föreligger. Den ska vara 
väl ventilerad enligt 
avsnitt 9.1.10 och låsbar. 
Om byggnaden innehåller 
ledningar av plast enligt 
avsnitt 9.3.2 ska den vara 
utförd i obrännbart 
material med väggar i 
betong, tegel eller 
motsvarande. 

 

2019-06-12 12.3.4 Underhålls-
instruktioner. Avsnittet om 
Fortlöpande tillsyn, sjätte 
punktsatsen 
 

• föreskrivna kontroller 
enligt AFS 2017:3 
har utförts 

• föreskrivna kontroller 
enligt AFS 2017:3 
har utförts (gäller 
kontrollklass A eller 
B, se avsnitt 6.4.4) 
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