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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2016:36) om återföring av 
bensinångor på bensinstationer; 

beslutade den 19 juni 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § drivmedelsförordningen 

(2011:346) och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk 

kontroll att 9 och 12 §§ styrelsens föreskrifter (TSFS 2016:36) ska ha 

följande lydelse. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bensin-

stationer. 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 en reparation som kan påverka återföringsgraden ska en kontroll 
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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 lyd-

elsen.  

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.  

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2019. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Linda Norberg 

 (Väg och järnväg) 
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