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Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i   
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2017:3) om an-
vändning och kontroll av trycksatta anordningar; 

AFS 2020:10 
Utkom från trycket 
den 28 december 2020

beslutade den 17 december 2020. 

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen  
(1977:1166) att övergångsbestämmelserna till  Arbetsmiljöverkets före- 
skrifter (2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar ska ha 
följande lydelse. 

1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2017. 
2.  Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om  
besiktning av trycksatta anordningar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1) om  
användning av trycksatta anordningar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om  
tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2001:4) om gasfaskor. 
3. Bestämmelserna om journal i 4 kap. 18 § börjar gälla två år efter att dessa föreskrifter 
träder i kraft. 
4. För övervakning av pannor i kategori 1 - 4 enligt bilaga 2 börjar bestämmelserna om  
certifering i 6 kap. 4 § första stycket gälla fem år efter att dessa föreskrifter träder i kraft.  
5. Gasfaskor för andningsapparater och bärbara brandsläckare som kontrollerats enligt de 
upphävda bestämmelserna ska senast ha kontrollerats innan gällande intervall enligt de 
upphävda reglerna löpt ut. 
6. Bestämmelserna om första kontroll gäller inte för anordningar som tagits i bruk innan 
dessa föreskrifter träder ikraft. 
7. In- och utvändig undersökning respektive driftprov vid återkommande kontroll  
av trycksatta anordningar som besiktigas enligt de upphävda bestämmelserna ska senast ha  
kontrollerats innan gällande intervall enligt de upphävda reglerna löpt ut. I samband med 
den då första återkommande in- och utvändiga undersökningen ska även ett driftprov  
utföras enligt de nya föreskrifterna. 
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8. Om en bedömning om egenbesiktning gjorts enligt 36 § i AFS 2005:3 före den 1 december 
2017 får bestämmelserna om egenbesiktning tillämpas fram till dess att bedömningarna för 
respektive moment slutat att gälla enligt 37 § i AFS 2005:3, dock som längst tre år efter att de 
nya föreskrifterna träder i kraft. 
9. Anordningar som inte tidigare omfattats av krav på återkommande besiktning men som 
kommer att omfattas av sådana krav enligt de nya föreskrifterna ska genomgå en åter- 
kommande kontroll senast tre år efter att dessa föreskrifter träder i kraft. 
10. Bedömning av ständig och periodisk övervakning av pannor som utförts enligt tidigare 
bestämmelser ska första gången utföras enligt de nya reglerna senast då gällande tidsperiod 
för bedömningen löper ut. I samband med detta ska även ett driftprov utföras enligt de  
nya föreskrifterna. 

1.  Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021. 
2.  De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med   

den 1 december 2020. 

ERNA ZELMIN-EKENHEM 

Torben Vincentsen Anna Varg 
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