
 

Nya PED (AFS 2016:1) – krav på Importör. Import från tredje land t.ex. Kina, USA med flera. 

Krav på tillverkaren: 
 

Kommentar 

Importören skall förvissa sig om att tillverkaren har: 
 

 

- Utfört bedömning om överensstämmelse 
 

Kategorin skall överensstämma med vald(a) modul(er) 

- Upprättat den tekniska dokumentationen 
 

T.ex. ritningar, godkännanden av ackrediterat organ, WPS, WPQR 

- CE-märkt ventilen, gäller för kategori I-IV 
 

Ventiler i 8§ skall inte CE-märkas 

- Bruksanvisning och säkerhetsföreskrift skall finnas På svenska. Om tillverkaren inte har denna dokumentation skall importören 
se till att de tas fram. 

- Märkt ventilen med typnummer, partinummer eller 
annan identifiering  på ventilen. 
Om det inte är möjligt t.ex. pga storleken skall förpackningen  
eller på ett medföljande dokument märkas med ovan. 
 

Gäller ventiler i 8§. 
CE-märkta ventiler skall ha ”riktig” tillverkningsskylt. 

- Angett namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke 
och postadress. 
Om der inte är möjligt t.ex. pga storleken skall förpackningen 
eller på ett medföljande dokument märkas med ovan. 
 

På På svenska 
GäGäller alla ventiler 

- Upprättat EU-Försäkran om Överensstämmelse, (EU-FoÖ) Gäller inte ventil i 8§ 
Skall arkiveras i 10 år och kunna uppvisas för Arbetsmiljöverket (AV). 
Om det gäller ventil i kategori II, III och IV finns sanktionsavgift om EU-FoÖ 
inte finns. 



 
 

Krav på Importören:                                                                     
 

 

1. Ange sitt namn, registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke och postadress på ventilen. 
Om der inte är möjligt t.ex. pga storleken skall förpackningen 
eller på ett medföljande dokument märkas med ovan. 
 

På svenska 
Etikett bör räcka om den är läsbar under förväntad livstid. 
(Armaturföreningens tolkning) 

2. När det är lämpligt med tanke på risker skall importören utföra 
slumpvis provning av ventilen. 
 

Ju högre kategori som gäller desto större risk. 

3. Registrera klagomål och eventuella återkallelser av ventiler. 
 

Vid återkallelse, om risk föreligger, skall AV och eventuell distributör  
informeras. 

4. EU FoÖ skall arkiveras  under 10 år och AV skall på begäran få 
tillgång till teknisk dokumentation. 
 

Detta innebär att den tekniska dokumentationen inte omgående behöver  
vara  tillgänglig hos importören. 

5.  Om AV begär skall importören ge AV all info som behövs för att 
visa att ventilen överensstämmer med AFS 2016:1. 

På svenska, i pappersform eller digitalt. 

6. Om importören säljer en ventil under eget namn eller eget 
varumärke. 
Om importören ändrar en ventil så att överensstämmelse med  
kraven i AFS 2016:1 kan påverkas. 

Importören anses vara tillverkaren. Se även punkt 1. 
 
Importören anses vara tillverkare. 

 

 


