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9 § När ett system för återföring av bensinångor steg II har kontrollerats 

och kontrollen visar att kraven uppfylls ska bensinpumpen förses med ett 

kontrollmärke enligt nedan. Märkningen ska vara väl synlig vid tankning. 

På kontrollmärket ska kontrollorganets identitet samt månad och år för 

den genomförda kontrollen anges. Märket ska ha olika färg för skilda 

kalenderår. Storleken ska vara 40 x 40 millimeter. Årsfärgcykeln utgörs av 

serien ljusblå, lime, cerise och orange, och inleds med ljusblå för år 2016. 

Annat märke som kan förväxlas med kontrollmärket får inte användas i 

anslutning till det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provning av system för återföring av bensinångor steg II innan 
godkännande 

10 § Provning av ett system för återföring av bensinångor steg II ska ut-

föras av ett provningslaboratorium som är ackrediterat för uppgiften i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 

av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i sam-

band med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 

339/93, i den ursprungliga lydelsen, samt lagen (2011:791) om ackreditering 

och teknisk kontroll. Provning får också göras av den som uppfyller 

motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska 

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Vid provningen ska tillverkaren tillhandahålla ett provexemplar av 

systemet i sin helhet, en teknisk beskrivning av systemet, installations-

anvisningar för de pumptyper som systemet är avsett för, samt en redo-

görelse för hur egenkontroll av systemet ska gå till på bensinstationen. 

11 § Provning av system för återföring av bensinångor ska utföras enligt 

standarden SS EN 16321-1:2013 Återvinning av bensinångor vid tankning 

av motorfordon på bensinstationer Del 1: Provningsmetoder för god-

kännande och utvärdering av effektiviteten hos systemet för återvinning av 

bensinångor. Systemet ska ha en återföringsgrad på minst 85 procent och 

volymförhållandet vid mätningar under fältförhållanden vara minst 0,95 

men högst 1,05. Systemet ska fungera och medge tankning ner till en 

omgivningstemperatur på -25 ºC.  

Obs! Detta rättelseblad ersätter sidorna 5 och 6 i tidigare utgivna TSFS 2016:36. 

Rättelsen avser att färgen på kontrollmärket i 9 § har ändrats till blå. 
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Kontroll innan ibruktagande av system vid nyinstallation, efter 
en större renovering, vid byte av cistern, rörledningar eller 
pump samt efter reparation 

12 § Innan ett system för återföring av bensinångor får tas i drift ska en 

kontroll utföras enligt standarden SS EN 16321-2:2013 Återvinning av 

bensinångor vid tankning av motorfordon på bensinstationer Del 2: 

Provningsmetoder för kontroll av system för återvinning av ångor på 

bensinstationer. Kontrollen ska göras av ett kontrollorgan typ A, B eller C 

som ackrediterats inom EES för denna uppgift enligt förordning (EG) nr 

765/2008, i den ursprungliga lydelsen.  

Efter en större renovering, vid byte av cistern, efter flytt av mätarskåp 

samt efter reparation ska en kontroll utföras enligt standarden SS EN 16321-

2:2013 Återvinning av bensinångor vid tankning av motorfordon på 

bensinstationer Del 2: Provningsmetoder för kontroll av system för 

återvinning av ångor på bensinstationer. Den ska utföras av ett kontrollorgan 

typ A eller C som ackrediterats inom EES för denna uppgift enligt 

förordning (EG) nr 765/2008, i den ursprungliga lydelsen.  

Om ett kontrollorgan av typ C utför en kontroll enligt första eller andra 

stycket får kontrollen utföras av samma person som utfört renoveringen, 

reparationen eller flytten av mätarskåp. Detta gäller dock inte om 

kontrollorganet ingår i samma koncern eller bolag som bensinstationen.  

13 § En kontroll innan ibruktagande av system vid nyinstallation, efter en 

större renovering eller vid byte av cistern ska utföras enligt de metoder som 

anges i standarden SS EN 16321-2:2013 Återvinning av bensinångor vid 

tankning av motorfordon på bensinstationer Del 2: Provningsmetoder för 

kontroll av system för återvinning av ångor på bensinstationer och omfatta  

1. kontroll av att system för återföring av bensinångor finns installerat 

och uppfyller kraven på volymförhållande enligt 5 §,  

2. kontroll av att installerat system överensstämmer med certifierings-

intyget i Annex C i standarden SS EN 16321-1:2013 Återvinning av bensin-

ångor vid tankning av motorfordon på bensinstationer Del 1: Provnings-

metoder för godkännande och utvärdering av effektiviteten hos systemet för 

återvinning av bensinångor, eller motsvarande dokumentation för system 

godkända enligt äldre föreskrifter, 

3. kontroll av att föreskriven märkning finns, 

4. bestämning av volymförhållandet, och 

5. kontroll av att driftsjournal enligt 6 § finns.  

En kontroll efter reparation ska endast omfatta första stycket 2 och 4.  

14 § En bensinpump får tas i bruk endast om det enligt en kontrollrapport 

enligt 17 § framgår att pumpen uppfyller kraven. Om kontroll enligt 17 § 

inte kan genomföras på grund av att omgivningstemperaturen ligger utanför 

temperaturintervallet enligt standarden SS EN 16321-2:2013 Återvinning av 

bensinångor vid tankning av motorfordon på bensinstationer Del 2: 

Provningsmetoder för kontroll av system för återvinning av ångor på 

bensinstationer, får överlåtelse av bensin göras utan att någon kontroll 

utförts. Kontrollen ska utföras så snart omgivningstemperaturen varaktigt 

ligger inom temperaturintervallet enligt 5.2 i SS EN 16321-2:2013 


