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Abstract 
 
These certification rules applies for services provided by RISE Research Institutes 
of Sweden (RISE) as a notified body according to directive 2014/34/EU, concerning 
products intended for use related to potentially explosive atmospheres. These 
services include certification of products and quality systems for production of 
such products. These rules apply also for some voluntary certification services 
provided by RISE as a certification body. 
 
Note: The term “product” covers equipment, protective systems, safety devices, 

controlling devices, regulation devices, components, and combinations thereof. 

 
Note: SP Technical Research Institute of Sweden (SP) has changed its name to RISE 

Research Institutes of Sweden (RISE) in 2017. 
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Förord 
Detta dokument redovisar det förfarande och de regler som RISE Research 
Institutes of Sweden (RISE) tillämpar i egenskap av anmält organ vid certifiering 
och kontroll av produkter för explosionsfarlig miljö, certifiering av kvalitetssystem 
för produktion mm enligt direktiv 2014/34/EU med förekommande tillägg (ATEX-
direktivet).  
 
Produkterna omfattar utrustningar, skyddssystem, komponenter, säkerhets- och 
regleranordningar samt kombinationer därav enligt ATEX-direktivet. De tekniska 
kraven vid produktcertifiering och kraven vid certifiering av kvalitetssystem, 
bygger bl a på europeiska standarder utarbetade av CENELEC respektive CEN. 
 
Detta dokument omfattar även det förfarande och de regler som RISE tillämpar 
vid frivillig certifiering av produkter och kvalitetssystem, i egenskap av 
certifieringsorgan. 
   
Reglerna kan komma att revideras framöver för anpassning till standarder, 
ändringar av ATEX-direktivet eller regler för anmälda organ eller som en följd av 
erfarenheterna av systemets tillämpning. 
 
Dessa regler ersätter tidigare utgåva från mars 2016 
 
 
Borås i september 2017 
 
 

RISE Research Institutes of Sweden AB  
Certifiering – anmält organ nr 0402 
 
 
 
 
Dag Sjöholm 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt om certifiering vid RISE 
Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att produkt eller kvali-
tetssystem uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering 
vid RISE handläggs av en enskild enhet, RISE Certifiering. Enheten är underställd en 
certifieringsstyrelse, med representanter från olika branscher. Styrelsen kan tillsätta 
expertgrupper för olika produktområden t ex som tekniska utskott.  
 
Certifiering av produkter och kvalitetssystem vid RISE bedrivs i enlighet med 
EN ISO/IEC 17065 respektive EN ISO/IEC 17021. De provningar som utförs som underlag 
för certifiering utförs normalt i enlighet med EN ISO/IEC 17025. Kontroller utförs 
normalt i enlighet med EN ISO/IEC 17020. 
 
Anm: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) ändrade sitt namn till RISE Research 

Institutes of Sweden (RISE) 2017. 

1.2 Certifiering och kontroll enligt EU-direktiv 
I direktiven används begrepp som t ex ”EU-typkontroll” och ”EU-typintyg” vilka mer eller 
mindre kan översättas till certifiering och certifikat som är de begrepp som vanligen 
används i RISE certifieringsverksamhet. Certifiering, kontroll, CE-märkning mm av 
utrustningar, skyddssystem, komponenter,  säkerhets- och regleranordningar samt 
kombinationer därav, fortsättningsvis benämnda produkter, för explosionsfarlig miljö, 
styrs av EU-direktiv 2014/34/EU. Med ”ATEX-direktivet” avses i detta dokument direktiv 
2014/34/EU med förekommande tillägg. 
 
Information om ATEX-direktivet och tillämpningen av den, finns på europeiska 
kommissionens hemsida. Denna information gäller för uppfyllande av krav enligt dessa 
certifieringsregler. 
 
Anm: Vid tidpunkten för detta dokuments fastställande fanns kommissionens hemsida på 

adressen: http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex/  
 
Utöver provningsunderlag för certifiering (normalt i enlighet med SS-EN ISO/IEC 
17025), kan även annat underlag som styrker att produkten eller ingående delar 
uppfyller ATEX-direktivet, ligga till grund för RISE certifiering.  

1.3 CE-märkning enligt direktiv 2014/34/EU 
Rätten och skyldigheten för tillverkare att CE-märka produkter för explosionsfarlig 
miljö kan enligt direktiv 2014/34/EU med förekommande tillägg (ATEX-direktivet) 
uppnås bl a genom någon av nedanstående metoder a) – d). 
 
Anm: CE-märkning tillämpas dock inte för komponenter enligt ATEX-direktivet. 

1.4 Omfattning och metoder 
Dessa regler omfattar utrustningar, skyddssystem, komponenter, säkerhets- och 
regleranordningar samt kombinationer därav, benämnda produkter, för 
användning i explosionsfarlig miljö. Dock omfattas inte förbränningsmotorer med 
inre förbränning. För komponenter gäller samma krav på kontroll som för 
utrustningar. För komponenter tillämpas inte CE-märkning och upprättande av 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex/
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EU-försäkran om överensstämmelse, som ersätts med ett skriftligt intyg om 
överensstämmelse som skall åtfölja komponenterna. 
   
Metod a), b) och d) enligt Bild 1 nedan, kräver helt eller delvis medverkan av 
anmält organ enligt ATEX-direktivet. Anmält organ skall utföra vissa kontroller 
enligt ATEX-direktivet och krav i övrigt enligt ATEX-direktivet skall uppfyllas. 
Utöver sådana kontroller behöver tillverkaren, dennes representant, importör 
eller återförsäljare iaktta tillämpliga krav i ATEX-direktivet, t ex vad gäller 
upprättande av skriftliga försäkran om överensstämmelse, CE-märkning och 
arkivering av dokumentation. 
 
Kriterier för indelning av produkter i utrustningsgrupper och utrustningskategorier 
framgår av ATEX-direktivets bilaga I. Kontroll för att säkerställa kvalitén i 
produktion (kvalitetssäkring av produktion, produktverifiering, 
typöverensstämmelse eller produktkvalitetssäkring) förutsätter avklarad EU-
typkontroll av produkten. EU-typkontrollen kan utföras oberoende av kontroll av 
produktion och av ett annat anmält organ än organet som utför kontroll av 
produktionen.  
 
Vilka metoder som gäller för olika produkter och vilka kontroller som kräver 
medverkan av anmält organ, framgår av Bild 1 nedan. Enligt bilden tillämpas t ex 
metod a) eller d) för dels skyddssystem dels icke-elektrisk utrustning 
utrustningskategori M1 och 1. Båda metoderna kräver kontroll utförd av anmält 
organ. 
 
För elektrisk utrustning utrustningskategori M1, 1, M2 och 2, krävs EU-typkontroll 
och kontroll av produktion av anmält organ, enligt metod a) eller b) beroende på 
utrustningskategori. För icke-elektrisk utrustning utrustningskategori M2 och 2, 
krävs arkivering av teknisk dokumentation hos anmält organ. 
 
Som ett alternativ till metod a), b) och c) kan, för enskilda produkter, kontroll av 
enskild produkt enligt metod d) tillämpas, som utförs av anmält organ.  
 
Nedan, och även av Bild 1, framgår vilka kontroller som RISE erbjuder i egenskap 
av anmält organ, vid tillämpningen av metod a), b) och d). 
 
Frivillig typkontroll och certifiering av en produkt genomförs på liknande sätt som EU-
typkontroll enligt avsnitt 2, och frivillig enhetskontroll och certifiering genomförs på 
liknande sätt som ATEX-direktivets kontroll av enskilda produkter enligt avsnitt 7. 
Frivillig kontroll av kvalitetssystem, genomförs på liknande sätt som motsvarande 
kontroll enligt ATEX-direktivet, enligt avsnitt 4 och 5 nedan. 

Metod a) – Utrustningsgrupp I och II utrustningskategori  
M1 och 1  
a)  Modul B: EU-typkontroll (certifiering), enligt avsnitt 2 i dessa regler (bilaga III i 

ATEX-direktivet), av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven 
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ: 

 

 Modul D: Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produktion, enligt avsnitt 4 i dessa regler (bilaga IV i ATEX-direktivet), 
eller  

 Modul F: Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering, 
enligt avsnitt 6 i dessa regler (bilaga V i ATEX-direktivet) 
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Metod b) – Utrustningsgrupp I och II utrustningskategori  
M2 och 2 
b) Modul B: EU-typkontroll (certifiering), enligt avsnitt 2 i dessa regler (bilaga III i 

ATEX-direktivet), av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven 
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ: 

  

 Modul C1: Överensstämmelse med typ som grundar sig intern 
tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller, enligt avsnitt 3 i dessa 
regler (bilaga VI i ATEX-direktivet),  
eller 

 Modul E: Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produkter, enligt avsnitt 5 i dessa regler (bilaga VII i ATEX-direktivet) 

Metod d) – Utrustningsgrupp I och II, alla utrustningskategorier  
Modul G: Överensstämmelse som grundar sig kontroll av enskilda produkter enligt 
avsnitt 7 i dessa regler (bilaga IX i ATEX-direktivet).  
 
 
(Metod c) - Utrustningsgrupp II, utrustningskategori 3, kräver inte medverkan av 
ett anmält organ.)  
 
 
 

Utrustningsgrupp
 I & II

Utrustningskategori 
M1* och 1*,

Skyddssystem

Utrustningsgrupp
 II

Utrustningskategori 
3*

Modul B
EU-Typkontroll 
enligt bilaga III

Förbrännings-
motor** eller elektrisk 

utrustning?

Modul B
EU-Typkontroll 
enligt bilaga III

Modul D
Överensstämmelse 

med typ som 
grundar sig på 

kvalitetssäkring av 
produktionen 
enligt bilaga IV

Modul F
Överensstämmelse 

med typ som 
grundar sig på 

produktverifiering 
enligt bilaga V

Modul A
Intern 

tillverknings-
kontroll 

enligt bilaga VIII

JA NEJ

Modul C1
Överensstämmelse 

med typ som 
grundar sig på 

intern 
tillverkningskontroll 

och övervakade 
produktkontroller 

enligt bilaga VI

Modul E
Överensstämmelse 

med typ som 
grundar sig på 

kvalitetssäkring av 
produkter 

enligt bilaga VII

OCH

Arkivering av 
teknisk fil hos 

ett anmält 
organ

Modul G
Överensstämmelse  som 
grundar sig på kontroll 
av enskilda produkter 

enligt bilaga IX

Utrustningsgrupp
 I* & II*

och skyddssystem

ELLER

ELLERELLER

Skuggade fält kräver medverkan av anmält organ och ingår i SPs anmälan
* Samt komponenter och anordningar om dessa granskas separat
** Förbränningsmotorer ingår ej i SPs anmälan
(Källa: Direktiv 2014/34/EU)

Metod d)

Utrustningsgrupp
 I & II

Utrustningskategori 
M2* och 2*

Modul A
Intern 

tillverknings-
kontroll 

enligt bilaga VIII

OCH OCH

Metod a) Metod b) Metod c)

 
 

Bild 1. Schematisk bild över de olika metoderna samt RISE tjänster inom området 
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2 EU-typkontroll  

2.1 Allmänt 
Detta avsnitt beskriver EU-typkontroll av produkt baserad på ATEX-direktivets 
bilaga III. Certifieringsprocessen beskrivs under 2.2 . Om produkten anses uppfylla 
ställda krav utfärdar RISE ett EU-typintyg ”EU-Type Examination Certificate”. 
Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 
 
Detta avsnitt gäller även för frivillig typkontroll och certifiering av produkter, där 
ATEX-direktivet inte ställer krav på sådan kontroll och certifiering utförd av anmält 
organ. En sådan typkontroll och certifiering sker på samma sätt som EU-
typkontroll enligt ovan. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt 
ATEX-direktivets bilaga II skall uppfyllas på samma sätt som vid en EU-typkontroll, 

dock skall inte CE- och x-märkning tillämpas för produkter som inte omfattas av 
ATEX-direktivet. Om produkten anses uppfylla ställda krav utfärdar RISE ett sådant 
frivilligt certifikat benämnt ”Type Examination Certificate” istället för ”EU-Type 
Examination Certificate”. Certifikatet skiljer sig något även i andra avseenden t ex 
så står det inte att certifikatet är utfärdat av RISE i egenskap av anmält organ. Vid 
frivillig typkontroll och certifiering av produkter som omfattas av ATEX-direktivet 
(där direktivet inte kräver typkontroll och certifiering av anmält organ), ansvarar 
tillverkaren för att tillämpliga krav enligt ATEX-direktivet uppfylls . Övriga villkor 
framgår av avsnitt 9. 
 
Anm: Frivillig typkontroll och certifiering kan avse dels produkter som inte omfattas av ATEX-

direktivet dels produkter som omfattas av direktivet men där direktivet inte ställer krav på 
kontroll utförd av anmält organ t ex: 
- elektriska utrustningar kategori 3 
- icke-elektriska utrustningar kategori 2, 3 och M2 
- utrustning som saknar egen inneboende tändkälla i ATEX-direktivets mening men där 
användar- eller processrelaterade tändkällor förekommer 
 

Observera att frivillig certifiering av icke-elektriska produkter kategori 2, som omfattas av 
ATEX-direktivet, inte undantar sådana produkter från direktivets krav på arkivering av 
dokumentation enligt avsnitt 8, krav som tillverkaren ansvarar för blir uppfyllt.  
 

Enligt beslut av kommissionen, får certifikat för produkter som skall certifieras av anmält 
organ enligt ATEX-direktivet, inte omfatta produkter eller varianter som inte skall 
certifieras av anmält organ enligt ATEX-direktivet. T ex får inte ett ”EU-Type Examination 
Certificate” för en elutrustning kategori 2, även omfatta en annan elutrustning kategori 3. 

2.2 Certifieringsprocessen 

2.2.1 Ansökan 
Ansökan om EU-typkontroll och certifiering skall ske skriftligen och innehålla: 
 
 tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av en representant, även 

dennes namn och adress;  

 försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ;  
 teknisk dokumentation enligt avsnitt 2.2.1.1 

 
Samma ansökan får inte ha lämnats in till något annat anmält organ.  
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2.2.1.1 Teknisk dokumentation 

Följande krav gäller för den tekniska dokumentationen (enligt Modul B: EU-
TYPKONTROLL, bilaga III, ATEX-direktivet): 
  
Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om produkten uppfyller 
de tillämpliga kraven i ATEX-direktivet och innehålla en tillfredsställande analys och 
bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga 
kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av produktens 
konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen skall innehålla 
minst följande: 

 
 en allmän beskrivning av produkten;  
 konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, 

delmonteringar, kretsar etc;  
 beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och 

scheman och hur produkten fungerar;  
 en förteckning över de standarder som helt eller delvis har följts och till vilka 

hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall 
där de harmoniserade standarderna inte har följts,  beskrivningar av de lösningar 
som har valts för att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i ATEX-direktivet, 
inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska specifikationer som har 
följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den 
tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats;  

 resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc, och  
 provningsrapporter. 

 
Dokumenten skall vara daterade och försedda med benämning/nummer. De skall 
innehålla fullständig och korrekt information om aspekter av betydelse för 
produktens explosionsskydd, och överensstämma med provföremål för 
kontrollen. 
 
Anm: Aspekter av betydelse för produktens explosionsskydd framgår av tillämpliga krav 

och provningar i standarderna som tillämpas vid konstruktionen av 
explosionsskyddet och som är avsedda att tillämpas vid typkontrollen. Exempel på 
anvisningar från ett annat certifieringssystem (IECEx), som till stor del är tillämpliga 
är: IECEx OD 017.    

 
I de fall tidigare genomförd kontroll och certifiering önskas utnyttjas helt eller delvis för 
ingående delar som certifierats av anmält organ enligt ATEX-direktivet, behövs kopia av 
sådana certifikat tillsammans med bruksanvisning och intyg som medföljer produkten 
enligt ATEX-direktivet. Bl a kontrolleras att den ingående delen används på rätt sätt. Vid 
behov görs kompletterande typkontroll av sådana delar, t ex för certifierade 
komponenter som inte har genomgått en fullständig typkontroll. 
 
Anm: Vid tidpunkten för detta dokuments fastställande fanns närmare information ang. 

certifierade ingående delar i anvisningar från anmälda organ-forumet ExNB 
(ExNB/09/367/CS och ExNB/98/06/009/CS) 

 

2.2.1.2 Tekniska krav 

Produkterna skall uppfylla de grundläggande hälso- och  säkerhetskraven enligt 
ATEX-direktivets bilaga II. Bl a skall produkterna vara konstruerade med hänsyn till 
den tekniska kunskapen om explosionsskydd. Om produkterna är konstruerade 
enligt gällande harmoniserad standard för ATEX-direktivet, så förutsätts de 
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uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt ATEX-direktivet. 
 
Information om harmoniserade standarder mm för ATEX-direktivet finns på 
kommissionens hemsida, enligt avsnitt 1.2 ovan. 
 
I de fall produkten innehåller delar enligt ATEX-direktivet (komponenter eller CE-
märkta produkter enligt ATEX-direktivet inklusive sådana som inte är och inte 
behöver vara kontrollerade av ett anmält organ enligt ATEX-direktivet), ansvarar 
tillverkaren av produkten som skall certifieras enligt dessa certifieringsregler, för 
att kraven enligt ATEX-direktivet uppfylls för sådana delar. Grundat på detta 
förutsätter RISE att sådana ingående delar uppfyller ATEX-direktivet, vilket anges i 
RISE certifikat. 
 
Tillverkaren ansvarar för att andra hälso- och säkerhetskrav än sådana som rör 
explosionsskyddet (inkl. krav som avser faror enligt avsnitt 1.2.7 i ATEX-direktivets 
Annex II) är uppfyllda för produkten. Att sådana krav och motsvarande 
bestämmelser är uppfyllda, verifieras inte av RISE. Detta gäller t ex 
elsäkerhetskrav för elektriska produkter, som skall uppfyllas för produkter oavsett 
om produkterna skall användas i explosionsfarlig miljö eller inte. 
 
Anm: Vid tillämpning av t ex EN 60079-0:2012 kräver standarden (avsnitt 6.1 b)) att 

”Electrical equipment and Ex Components shall be constructed in accordance with 
the applicable safety requirements of the relevant industrial standards”. 
Standarden anger även att det inte är ett krav enligt standarden att verifiera 
överensstämmelse med sådana “industrial standards”. Enligt avsnitt 28.3 intygar 
tillverkaren under eget ansvar, genom att märka utrustningen enligt standardens 
avsnitt 29, att ”the equipment has been constructed in accordance with the 
applicable requirements of the relevant standards in safety matters”. 
 

För mekanisk utrustning anger EN ISO 80079-36:2016 att tillverkaren under eget 
ansvar intygar, genom att märka utrustningen enligt standardens avsnitt 11, att 
”the equipment has been constructed in accordance with the applicable 
requirements of the relevant standards in safety matters”. 
 

Ovanstående grundas bl a på standarder och krav som gällde vid tidpunkten för 
detta dokuments fastställande. 

2.2.2 Granskning av ansökan 
Vid granskningen av ansökan kontrollerar RISE att ansökan är komplett, och att ansökan 
kan hanteras inom RISE anmälan. Granskningen av den tekniska dokumentationen är 
normalt översiktlig och preliminär, vilket kan innebära att kompletterande 
dokumentation begärs in i samband med kontrollen om brister i dokumentation 
påträffas då. Granskningen kan innebära att RISE inte kan åta sig uppdraget, vilket då 
meddelas till kunden med motivation. 
Om ansökan antas meddelas kunden genom att en orderbekräftelse sänds till kunden. 
Om underleverantör måste anlitas meddelas kunden detta. Kunden har rätt att invända 
mot vald underleverantör. 
 
Vilka provningar och kontroller som utvärderingen omfattar, krav på dokumentation och 
provföremål framgår i regel av standarderna som tillämpas. 

2.2.3  Utvärdering 
Vid utvärderingen kontrolleras att produkten är konstruerad i enlighet med det tekniska 
underlaget, och att den och dokumentationen uppfyller de krav som standarderna eller 
kravspecifikationerna anger. 
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Utvärderingen omfattar provningar och undersökningar i den omfattning som 
standarderna eller kravspecifikationerna anger. I vissa fall kan resultat från tidigare 
utvärderingar användas, enligt 2.2.1.1 ovan, eller resultat från provningar som har 
utförts av ett ackrediterat oberoende provningslaboratorium. I utvärderingen ingår även 
granskning av märkning och bruksanvisning. I de fall produkten och/eller underlaget 
visar brister, dvs ej uppfyller kraven, kan utvärderingen avbrytas.  
Om resultatet av utvärderingen visar att produkten och underlaget uppfyller kraven i 
specifikationen, går processen vidare till granskning och beslut. 
 
Om produkt enligt ATEX-direktivet är avsedd att utsättas för särskilt svåra 
driftförhållanden - inkl. sådana enligt avsnitt 1.2.8, 1.4.1 och 1.4.2 enligt ATEX-
direktivets Annex II -  så ingår inte i typkontrollen att RISE skall verifiera att 
produkten är lämplig för sådana driftförhållanden i högre utsträckning än den 
verifiering som standarderna för typkontrollen anger. 
 
Likaså ingår inte i typkontroll att RISE verifierar kvalitén i tillverkningen (t ex 
verifierar att tillverkaren utför nödvändiga kontroller i produktionen för att 
säkerställa att producerade produkter överensstämmer med dokumentationen 
som ligger till grund för typkontroll och certifiering) eller att RISE verifierar att 
tillverkaren genomför allkontroller, när sådana krav ställs på tillverkaren i 
standarderna som tillämpas för typkontroll. 
 
Anm: Vid tidpunkten för detta dokuments fastställande grundas ovanstående på bl a 

Note 4 i avsnitt 6.1 och avsnitt 28 i EN 60079-0:2012, samt på avsnitt 9.2 i 
EN ISO 80079-36:2016. 

2.2.4 Granskning och beslut 
Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut. 
När beslut om certifiering tagits utfärdas ett EU-typintyg (”EU-Type Examination 
Certificate”) som sänds till kunden. Denne kan använda detta som en del i det underlag 
som krävs för att utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märka 
produkten (alternativt ett skriftligt intyg för komponenter). 
Se även avsnitt 9 för villkor gällande certifikatet. 
 
Tillsammans med ”EU-Type Examination Certificate” får kunden en uppsättning av 
konstruktionsunderlaget (ritningar mm) som ligger till grund för certifikatet. Dessa 
dokument är normalt specificerade i certifikatet och benämns ”Schedule drawings”. 
Produkter som tillverkas skall överensstämma med detta underlag. Detta underlag från 
RISE kan innehålla kommentarer av RISE som skall beaktas av tillverkaren och 
innehavaren av certifikatet. 

2.3  EU-typintyg (EU-Type Examination Certificate)  
EU-typintygen för ATEX-produkterna har ingen angiven giltighetstid. Det betyder att de 
gäller så länge produkten är oförändrad, att den standard eller tekniska specifikation 
som utvärderingen grundar sig på är gällande och att direktivet är gällande. Se även 
avsnitt 9.3. 

2.4  Uppföljning för marknadstillträde 
För att kunna sätta produkten på marknaden måste tillverkaren ha ett giltigt EU-
typintyg. Tilllverkaren måste också låta ett anmält organ utföra någon av de procedurer 
som beskrivs under punkt 1.4 för kontroll av tillverkningsprocess eller tillverkad produkt. 
Tillverkaren väljer själv vilket tillämpligt tillvägagångssätt som skall användas och vilket 
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anmält organ som skall utföra uppgiften. CE-märkningen skall kompletteras med id-
numret på det anmälda organ som utför denna uppgift. Se punkten 1.4 samt avnitt 3-6 
för de olika alternativen. 

2.5 Förändringar av certifierade produkter 
Innehavaren av certifikatet är skyldig att före ändring av konstruktion, material 
eller utförande som innebär avvikelse från certifierat utförande, kontakta RISE för 
kontroll av ändringen. För ändringar som är av betydelse för explosionsskyddet 
(som t ex kräver omkontroll m a p krav i tillämpade standarder för 
explosionsskyddet) utfärdar RISE normalt ett tillägg till det ursprungliga 
certifikatet efter genomförd kontroll, som visar att den ändrade produkten eller 
dokumentationen fortfarande uppfyller kraven.  
 
Anm: För att minimera behovet av att ansöka om godkännande för mindre ändringar i 

konstruktionen och konstruktionsunderlaget (ritningar mm) som ligger till grund för 
certifikatet – ändringar som saknar betydelse för explosionsskyddet - så kan man 
som tillverkare minimera eller utesluta information i konstruktionsunderlaget som 
saknar betydelse för explosionsskyddet. 
Information av betydelse för explosionsskyddet framgår normalt av tillämpade krav 
och provningar enligt standarderna som tillämpas vid konstruktion och kontroll av 
produkten. 

 
Skyldigheten för innehavare att underrätta RISE gäller även ändringar som rör 
ingående delar som uppfyller ATEX-direktivet enligt 2.2.1.2 ovan, t ex ändringar 
som rör konstruktion, märkning, bruksanvisning, tillämpade standarder eller 
certifikat för sådana delar. 

2.6  Återkallelse 
RISE kan definitivt eller temporärt återkalla certifikat. För certifikat utfärdade enligt 
direktiv, gäller också att RISE informerar Swedac samt andra anmälda organ när ett 
certifikat återkallas. Se även 9.5 och 9.7 nedan. 

2.7 Flera certifikat för identisk produkt  
Flera ”EU-type examination certificate” respektive ”Type Examination Certificate” 
kan utfärdas, för olika innehavare, för tekniskt identiska produkter.  
 
Innehavare av certifikatet skall uppfylla kraven på tillverkare enligt ATEX-
direktivet, inkl. krav avseende överensstämmelse av producerade produkter med 
certifierat utförande. Innehavaren ansvarar själv för att kraven uppfylls. 
 
För att utfärda ett sådant ytterligare certifikat till en ny innehavare, skall den nya 
innehavaren tillhandahålla följande till RISE: 
 

a)  En kopia av det ursprungliga certifikatet (inkl. förekommande tillägg). 
 

b)  Ett skriftligt intyg från den ursprungliga innehavaren av certifikatet att utrustningen 
som tillverkas för den nya innehavaren kommer att vara identisk med den 
ursprungligen certifierade utrustningen.  

 
c)  Ett skriftligt intyg från den nya innehavaren av certifikatet att utrustningen som 

släpps ut på marknaden kommer att vara identisk med det ursprungligen 
certifierade utförandet. 
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d)  Kopia av ett skrivtligt avtal mellan den ursprungliga innehavaren av certifikatet och 
den nya innehavaren av certifikatet. 

 
I avtalet skall bl a framgå att den ursprungliga innehavaren förbinder sig att omedelbart 
informera den nya innehavaren om dels planerade ändringar av produkten eller dess 
användning dels eventuella avvikelser från certifierat utförande samt att den nya 
innehavaren har tillgång till den relevanta tekniska dokumentationen och annan 
information som är nödvändig för att den nya innehavaren skall uppfylla kraven som 
tillverkare enligt ATEX-direktivet. 
 
RISE utför kompletterande typkontroll avseende ändring av namn och adress i märkning 
och bruksanvisning samt avseende andra eventuella ändringar. För kontrollen krävs 
sådan teknisk dokumentation från den nya innehavaren som påverkas t ex 
märkskyltritning och bruksanvisning.  
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3 Överensstämmelse med typ som grundar sig 
på intern kvalitetskontroll och övervakade 
produktkontroller 

3.1 Allmänt 
Överrensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och 
övervakade produktkontroller enligt ATEX-direktivets bilaga VI innebär bl a att 
tillverkare vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningsprocessen 
garanterar att produkten överensstämmer med certifierat utförande enligt ”EU-
Type Examination Certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” och 
uppfyller tillämpliga krav i ATEX-direktivet. RISE granskar kvalitetsplanen enligt 
avsnitt 3.5 och utför uppföljande kontroll enligt avsnitt 3.6. 
 
Anm: Produkternas certifierade utförande framgår av de ritningar och dokument (s k 

”schedule drawings”) som ligger till grund för produktens certifikat och som 
normalt är specificerade i certifikatet eller rapporten som certifikatet refererar till. 

 
Om kvalitetsplanen anses uppfylla ställda krav utfärdar RISE ett s k ”Conformity to 
Type Notification” med 3 års giltighet, som tillåter tillverkaren att anbringa RISE 
identifikationsnummer (0402) under tillverkningsprocessen. Detta nummer skall 
vara anbringat på ett synligt och beständigt sätt tillsammans med CE-märket, på 
produkter som omfattas av ”Conformity to Type Notification”. För komponenter 
anbringas dock inte numret tillsammans med CE-märke eftersom komponenter 
saknar CE-märkning. Numret skall finnas på sådana produkter som levereras från 
tillverkaren under giltighetstiden för ”Conformity to Type Notification”. Numret 
får inte finnas på produkter som leveras från tillverkaren utanför den 
giltighetstiden eller för produkter som inte omfattas av ”Conformity to Type 
Notification”. 
 
Tillverkare och innehavare av ”Conformity to Type Notification”, skall vara samma 
som tillverkaren och innehavaren av produkternas ”EU-type examination 
certificate” eller ”EC-type Examination Certificate”. 
Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 

3.2 Ansökan 
Ansökan om kontroll (certifieringsrevision, uppföljande revision eller omrevision) 
och certifiering av kvalitetsplan skall ske skriftligen och innehålla: 
 

 tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av en representant, även 
dennes namn och adress; 

 kvalitetsplan och annan relevant dokumentation som rör planen; 

 teknisk dokumentation för certifierade produkter och kopia ”EU-Type Examination 
Certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” (inkl. bilagor och tillägg)  

 
I dokumentation som rör kvalitetsplanen skall ingå: beskrivning av verksamhet 
och organisation (inkl organisationsplan och uppgifter om antal anställda), 
marknadsföringsmaterial och, för de aktuella produkterna, provnings- och 
kontrollinstruktioner. 
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I den tekniska dokumentationen om den certifierade produkten skall 
konstruktionsunderlag enligt 3.1 ovan (”Schedule drawings”) ingå vid begäran. 
 
Om tillverkaren har ett kvalitetssystem som är certifierat av ett ackrediterat organ 
och som tillverkaren önskar skall beaktas för kontrollen, så skall ansökan innehålla 
kopia av det gällande certifikatet samt rapport från den senaste revisionen. 
 
Ansökan om uppföljande revision skall ske så att revision kan ske i tid enligt 
avsnitt 3.6. Ansökan om omrevision skall ske så att aktiviteterna före ett förnyat 
godkännande (revision, ev korrigerande åtgärder och kontroll av dem, utfärdande 
av certifikat etc) klaras av före önskad giltighetsperiod för ett förnyat certifikat. 

3.3 Krav på kvalitetsplan  
Kraven enligt ATEX-direktivets bilaga VI, avsnitt 2, skall uppfyllas. 
 
För att uppfylla ATEX-direktivets krav tillämpas krav enligt avsnittet ”Conformity 
to type” enligt anmälda organ-forumet ExNB:s specifikation ExNB/98/016 med 
förekommande tillägg, fortsättningsvis benämnt ExNB/98/016. 
 
Tillverkningsprocessen skall vara dokumenterat av tillverkaren i en kvalitetsplan 
enligt ExNB/98/016. Kvalitetsplanen skall vara kompatibel med ISO 10005. 
 
Anm: Vid tillämpning av kraven ingår att tillverkaren har adekvata skrivna 

rutiner/instruktioner som efterföljs, för t ex: 
- allkontroller som skall utföras av tillverkaren enligt tillämpliga produktstandarder 
- hantering av CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse 
- övervakning och hantering av ändringar i tillämpliga standarder och bestämmelser för de 
certifierade produkterna 

3.4 Krav på dokumentation 
Den tekniska dokumentationen för tillverkning enligt kvalitetsplanen, skall innehålla 
nödvändiga information såsom: 

 the applicable annexes from EN ISO/IEC 80079-34 to cover the necessary tests; 

 requirements for document control, especially relating to monitoring of standards 
regarding the latest applicable technical knowledge, drawing schedules and EC type 
Examination Certificates; 

 record retention procedures (ref. cl. 10.1.4 of guidelines and Annex IV & VII); 

 responsibilities and authorities; 

 resources (equipment and facilities) and competence of personnel; 

 manufacturing procedures/processes/controls; 

 marking and labelling requirements; 

 sub-contract manufacture control and procurement requirements; 

 inspection and test requirements, including calibration of inspection and test 
equipment and release of products; 

 identification and traceability; 

 control of non-conforming product; 

 control of labelling and declarations of conformity. 
 

Anm: För ytterligare information kring innebörden av dokumentation enligt ovan, kan 
kraven enligt EN ISO/IEC 80079-34 för motsvarande dokumentation användas som 
vägledning. Ovanstående grundas på beslut av ExNB (möte nr 10), baserad på att 
kravnivån för typöverensstämmelse bör motsvara kravnivån för 

produktkvalitetssäkring enligt ATEX-direktivets Annex VII. 
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Dokumentation skall även uppfylla tillämpliga krav enligt ExNB/98/016. 
All relevant information t ex kvalitetsdokument och teknisk dokumentation, skall 
hållas tillgänglig för RISE. 

3.5 Bedömning av kvalitetsplan  
RISE undersöker och bedömer genom en initial revision (certifieringsrevision) om 
kvalitetsplanen uppfyller kraven enligt avsnitt 3.3 och 3.4. 
 
Före certifieringsrevision genomförs ett planeringssamtal där förutsättningarna 
klargörs. Syftet med planeringssamtalet är att kontrollera om kvalitetsplanen är 
förbered och reviderbar m a p tillämpliga krav och kontroll av planens omfattning. 
 
Anm: Planeringssamtal (även benämnt ”planeringsdialog” eller ”inledande revision steg 

1”) genomförs normalt med tillverkare som har utvecklat en ny kvalitetsplan enligt 
ATEX-direktivet, innan revision (”inledande revision steg 2”) genomförs för första 
gången enligt ATEX-direktivet. Dvs samtalet genomförs normalt för planer som inte 
har kontrollerats och certifierats tidigare av ett anmält organ. Planeringssamtalet 
genomförs normalt vid ett besök hos tillverkaren. 

 
En förrevision av kvalitetsplanen kan utföras, dock utan att det kan utgöra 
underlag för bedömning. 
 
Bedömningen baseras på resultat från certifieringsrevisionen av kvalitetsplanen. 

3.6 Uppföljande kontroll  
Den uppföljande kontrollen syftar till att säkerställa att tillverkaren uppfyller de 
förpliktelser som följer av den godkända kvalitetsplanen. Kontrollen utförs enligt 
specifikationen ExNB/98/016.  
 
Den uppföljande kontrollen under certifikatets 3-åriga giltighetsperiod skall 
omfatta minst en revision inom ett år och en revision efter ett år men inom två år 
efter certifikatets utfärdande. Uppföljande revision kan vara oanmäld. 
 
Om tillverkaren har ett kvalitetssystem som är certifierat av ett ackrediterat organ 
som kan visa överensstämmelse med EN ISO/IEC 17021, sker en uppföljande 
revision inom 18 månader (utöver omrevision före giltighetstidens utgång om 
förnyat certifikat önskas).  
 
I samband med besöken kan RISE utföra eller låta utföra kontroller av produkter. 
 
Utöver minsta antal besök enligt ovan för uppföljande kontroll, kan RISE 
genomföra ytterligare besök för uppföljande kontroll. Sådana besök kan vara 
oanmälda.   

3.7 Ändring av kvalitetsplanen  
Tillverkaren skall underrätta RISE om varje planerad ändring av kvalitetsplanen 
(ändringar betecknade ”substantial” enligt 5.5.1 i EN ISO/IEC 80079-34:2011). RISE 
skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om kvalitetsplanen 
fortfarande uppfyller kraven eller om förnyad utvärdering är nödvändig. RISE skall 
meddela tillverkaren sitt beslut. I meddelandet skall ingå resultatet av 
granskningen och beslutet med angivande av skäl. 
RISE skall även underrättas vid planerade ändringar enligt 9.6 nedan. 
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4 Överensstämmelse med typ som grundar sig 
på kvalitetssäkring av produktionen 

4.1 Allmänt 
Kvalitetssäkring av produktion enligt ATEX-direktivets bilaga IV innebär att 
tillverkaren skall tillämpa ett kvalitetssystem enligt avsnitt 4.3, som säkerställer 
produkternas överensstämmer med certifierat utförande enligt ”EU-Type 
Examination Certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” och med 
relevanta grundläggande krav i ATEX-direktivet. RISE granskar kvalitetssystemet 
enligt avsnitt 4.5 och utför uppföljande kontroll enligt avsnitt 4.6. 
 
Anm: Produkternas certifierade utförande framgår av de ritningar och dokument (s k 

”schedule drawings”) som ligger till grund för produktens certifikat och som 
normalt är specificerade i certifikatet eller rapporten som certifikatet refererar till. 

 
Om kvalitetssystemet anses uppfylla ställda krav utfärdar RISE ett s k ”Production 
Quality Assurance Notification” med 3 års giltighet, som tillåter tillverkaren att 
anbringa RISE identifikationsnummer (0402) under tillverkningsprocessen. Detta 
nummer skall vara anbringat på ett synligt och beständigt sätt tillsammans med 
CE-märket, på produkter som omfattas av ”Production Quality Assurance 
Notification”. För komponenter anbringas dock inte numret tillsammans med CE-
märke eftersom komponenter saknar CE-märkning. Numret skall finnas på sådana 
produkter som levereras från tillverkaren under giltighetstiden för ”Production 
Quality Assurance Notification”. Numret får inte finnas på produkter som leveras 
från tillverkaren utanför den giltighetstiden eller för produkter som inte omfattas 
av ”Production Quality Assurance Notification”. 
 
Tillverkare och innehavare av ”Production Quality Assurance Notification”, skall 
vara samma som tillverkaren och innehavaren av produkternas ”EU-type 
examination certificate” eller ”EC-type Examination Certificate”.  
Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 
 
Detta avsnitt gäller även för frivillig kontroll och certifiering av kvalitetssystem, 
där ATEX-direktivet inte ställer krav på sådan kontroll och certifiering utförd av 
anmält organ. En sådan kontroll och certifiering sker på samma sätt som för 
”Production Quality Assurance Notification” och kraven enligt ATEX-direktivets 
bilaga IV skall uppfyllas. Dock skall inte vad som anges om CE-märkning, märkning 
av anmälda organets identifikationsnummer och underrättelser till andra anmälda 
organ, tillämpas. Om kvalitetssystemet anses uppfylla ställda krav utfärdar RISE 
ett frivilligt certifikat benämnd ”Production Quality Assurance Certificate” (istället 
för ”Production Quality Assurance Notification”). Certifikatet skiljer sig något även 
i andra avseenden t ex så står det inte att certifikatet är utfärdat av RISE i 
egenskap av anmält organ. Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 

4.2 Ansökan 
Ansökan om kontroll (certifieringsrevision, uppföljande revision eller omrevision) 
och certifiering av kvalitetssystem skall ske skriftligen och i tillämpliga delar 
innehålla: 
  

 tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av representant, även dennes 
namn och adress;  
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 all relevant information om den produktkategori som avses;  

 dokumentation om kvalitetssystemet;  

 teknisk dokumentation om den certifierade produkten och en kopia av ”EU-type 
examination certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” (inkl. bilagor och 
tillägg); 

 en skriftlig försäkran att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält 
organ 

 
Samma ansökan får inte ha lämnats in till något annat anmält organ. 
 
I ansökan skall också framgå om kvalitetssystemet omfattar hela eller delar av 
företaget eller hela eller delar av produktionen. 
 
I dokumentation om kvalitetssystem skall ingå: kvalitetsmanual eller 
motsvarande, beskrivning av verksamhet och organisation (inkl organisationsplan 
och uppgifter om antal anställda), marknadsföringsmaterial och, för de aktuella 
produkterna, provnings- och kontrollinstruktioner. 
 
I den tekniska dokumentationen om den certifierade produkten skall 
konstruktionsunderlag enligt 4.1 ovan (”Schedule drawings”) ingå vid begäran. 
 
Om tillverkaren har ett kvalitetssystem enligt EN ISO 9001 som är certifierat av ett 
ackrediterat organ och som tillverkaren önskar skall beaktas för kontrollen, så 
skall ansökan innehålla kopia av det gällande certifikatet samt rapport från den 
senaste revisionen. 
 
Ansökan om uppföljande revision skall ske så att revision kan ske i tid enligt 
avsnitt 4.6. Ansökan om omrevision skall ske så att aktiviteterna före ett förnyat 
godkännande (revision, ev korrigerande åtgärder och kontroll av dem, utfärdande 
av certifikat etc) klaras av före önskad giltighetsperiod för ett förnyat certifikat. 

4.3 Krav på kvalitetssystem 
Kraven på kvalitetssystemet enligt ATEX-direktivets bilaga IV, avsnitt 3.2, skall 
uppfyllas. 
 
Kraven på kvalitetssäkring av produktion framgår av EN ISO/IEC 80079-34 och 
motsvarar  kraven enligt EN ISO 9001 (med undantag för vissa krav som t ex avser 
konstruktion och utveckling) kompletterade med särskilda krav för tillverkning etc 
av produkter enligt ATEX-direktivet. 
 
Anm: Vilka utgåvor av standarderna som gäller, bestäms av gällande utgåvor och 

övergångstider vid tidpunkten för ansökan. Förekommande tillägg skall också 
beaktas. 
 

Anm: Vid tillämpning av kraven ingår att tillverkaren har adekvata skrivna 
rutiner/instruktioner som efterföljs, för t ex: 
- allkontroller som skall utföras av tillverkaren enligt tillämpliga produktstandarder 
- hantering av CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse 
- övervakning och hantering av ändringar i tillämpliga standarder och bestämmelser för de 
certifierade produkterna 
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4.4 Krav på dokumentation 
Dokumentationen skall uppfylla kraven enligt avsnitt 3.2, bilaga IV i ATEX-
direktivet. Den skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av: 
  

 kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheterna 
i fråga om produktkvaliteten,  

 de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, 
kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som kommer att användas,  

 de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter 
tillverkningen samt hur ofta dessa kommer att utföras, 

 kvalitetsdokumenten, t ex granskningsrapporter, provningsresultat, 
kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer 
etc, och 

 metoder för övervakning av att den erforderliga produktkvaliten uppnås och att 
kvalitetssystemet fungerar effektivt.  

 
Dokumentation skall även uppfylla tillämpliga krav enligt ovan nämnda EN ISO/IEC 
80079-34. 
 
All relevant information t ex kvalitetsdokument och teknisk dokumentation skall 
hållas tillgänglig för RISE. 

4.5 Bedömning av kvalitetssystem 
RISE undersöker, vilket sker med ledning av ExNB/01/107/CS (EOTC/01/011 May 
14, 2001), och bedömer genom en initial revision (certifieringsrevision) om 
kvalitetssystemet uppfyller kraven enligt avsnitt 4.3 och 4.4. 
 
Före certifieringsrevision genomförs ett planeringssamtal där förutsättningarna 
klargörs. Syftet med planeringssamtalet är att kontrollera om kvalitetssystemet är 
förberett och reviderbart m a p tillämpliga krav och kontroll av systemets 
omfattning. 
 
Anm: Planeringssamtal (även benämnt ”planeringsdialog” eller ”inledande revision steg 

1”) genomförs normalt med tillverkare som har utvecklat ett nytt kvalitetssystem 
enligt ATEX-direktivet, innan revision (”inledande revision steg 2”) genomförs för 
första gången enligt ATEX-direktivet. Dvs samtalet genomförs normalt för system 
som inte har kontrollerats och certifierats tidigare av ett anmält organ. 
Planeringssamtalet genomförs normalt vid ett besök hos tillverkaren. 

 
En förrevision av kvalitetssystemet kan utföras, dock utan att det kan utgöra 
underlag för bedömning. 
  
Bedömningen baseras på resultatet från certifieringsrevisionen. 
 
Om tillverkaren redan har ett kvalitetssystem enligt EN ISO 9001 som är certifierat 
av ett ackrediterat organ som kan visa överensstämmelse med EN ISO/IEC 17021, 
kan kontrollen huvudsakligen inriktas på de specifika tilläggskraven enligt EN 
ISO/IEC 80079-34 för tillverkning etc av produkter. 
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4.6 Uppföljande kontroll  
Den uppföljande kontrollen syftar till att säkerställa att tillverkaren uppfyller de 
förpliktelser som följer av det godkända kvalitetssystemet. Kontrollen utförs enligt 
EN ISO/IEC 80079-34. 
 
Den uppföljande kontrollen under certifikatets 3-åriga giltighetsperiod skall 
omfatta minst en revision inom ett år och en revision efter ett år men inom två år 
efter certifikatets utfärdande. Uppföljande revision av kvalitetssystemet utförs vid 
tidpunkter som bestäms av RISE, och kan vara oanmälda. Efter varje revision 
utfärdar RISE en rapport.  
  
Om tillverkaren har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt EN ISO 9001 av ett 
ackrediterat organ som kan visa överensstämmelse med EN ISO/IEC 17021, sker 
en uppföljande revision inom 18 månader (utöver omrevision före giltighetstidens 
utgång om förnyat certifikat önskas). 
 
I samband med revisionerna kan RISE utföra eller låta utföra kontroller av 
produkter. 
 
Utöver minsta antal besök enligt ovan för uppföljande kontroll, kan RISE 
genomföra ytterligare besök för uppföljande kontroll och att sådana besök kan 
vara oanmälda.   

4.7 Ändring av kvalitetssystemet  
Tillverkaren skall underrätta RISE om varje planerad ändring av kvalitetssystemet 
(ändringar betecknade ”substantial” enligt 5.5.1 i EN ISO/IEC 80079-34:2011). RISE 
skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om kvalitetssystemet 
fortfarande uppfyller kraven eller om förnyad utvärdering är nödvändig. RISE skall 
meddela tillverkaren sitt beslut. I meddelandet skall ingå resultatet av 
granskningen och beslutet med angivande av skäl. 
 
RISE skall även underrättas vid planerade ändringar enligt 9.6 nedan. 
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5 Överensstämmelse med typ som grundar sig 
på kvalitetssäkring av produkter 

5.1 Allmänt 
Produktkvalitetssäkring enligt ATEX-direktivets bilaga VII innebär att tillverkaren 
skall tillämpa ett kvalitetssystem enligt avsnitt 5.3 för slutgiltig kontroll och 
provning av produkter, som säkerställer produkternas överensstämmer med 
certifierat utförande enligt ”EU-Type Examination Certificate” eller ”EC-Type 
Examination Certificate”. RISE granskar kvalitetssystemet enligt avsnitt 5.5 och 
utför uppföljande kontroll enligt avsnitt 5.6. 
 
 Anm: Produkternas certifierade utförande framgår av de ritningar och dokument (s k 

”schedule drawings”) som ligger till grund för produktens certifikat och som 
normalt är specificerade i certifikatet eller rapporten som certifikatet refererar till. 

 
Om kvalitetssystemet anses uppfylla ställda krav utfärdar RISE ett s k ”Product 
Quality Assurance Notification” med 3 års giltighet, som tillåter tillverkaren att 
anbringa RISE identifikationsnummer (0402) under tillverkningsprocessen. Detta 
nummer skall vara anbringat på ett synligt och beständigt sätt tillsammans med 
CE-märket, på produkter som omfattas av ”Product Quality Assurance 
Notification”. För komponenter anbringas dock inte numret tillsammans med CE-
märke eftersom komponenter saknar CE-märkning. Numret skall finnas på sådana 
produkter som levereras från tillverkaren under giltighetstiden för ”Product 
Quality Assurance Notification”. Numret får inte finnas på produkter som leveras 
från tillverkaren utanför den giltighetstiden eller för produkter som inte omfattas 
av ”Product Quality Assurance Notification”. 
 
Tillverkare och innehavare av ”Product Quality Assurance Notification”, skall vara 
samma som tillverkaren och innehavaren av produkternas ”EU-type examination 
certificate” eller ”EC-type Examination Certificate”. 
Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 
 
Detta avsnitt gäller även för frivillig kontroll och certifiering av kvalitetssystem, 
där ATEX-direktivet inte ställer krav på sådan kontroll och certifiering utförd av 
anmält organ. En sådan kontroll och certifiering sker på samma sätt som för 
”Product Quality Assurance Notification” och kraven enligt ATEX-direktivets bilaga 
VII skall uppfyllas. Dock skall inte vad som anges om CE-märkning, märkning av 
anmälda organets identifikationsnummer och underrättelser till andra anmälda 
organ, tillämpas. Om kvalitetssystemet anses uppfylla ställda krav utfärdar RISE 
ett frivilligt certifikat benämnd ”Product Quality Assurance Certificate” (istället för 
”Product Quality Assurance Notification”). Certifikatet skiljer sig något även i 
andra avseenden t ex så står det inte att certifikatet är utfärdat av RISE i egenskap 
av anmält organ. Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 
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5.2 Ansökan 
Ansökan om kontroll (certifieringsrevision, uppföljande revision eller omrevision) och 
certifiering av kvalitetssystem skall ske skriftligen och i tillämpliga delar innehålla: 
 

 tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av representant, även dennes 
namn och adress;  

 all relevant information om den produktkategori som avses;  

 dokumentation om kvalitetssystemet;  

 teknisk dokumentation om den certifierade produkten och en kopia av ”EU-Type 
Examination Certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” (inkl. bilagor och 
tillägg); 

 en skriftlig försäkran att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält 
organ 

 
Samma ansökan får inte ha lämnats in till något annat anmält organ. 
 
I ansökan skall också framgå om kvalitetssystemet omfattar hela eller delar av 
företaget eller hela eller delar av produktionen. 
 
I dokumentation om kvalitetssystem skall ingå: kvalitetsmanual eller 
motsvarande, beskrivning av verksamhet och organisation (inkl. organisationsplan 
och uppgifter om antal anställda), marknadsföringsmaterial och, för de aktuella 
produkterna, provnings- och kontrollinstruktioner. 
 
I den tekniska dokumentationen om den certifierade produkten skall 
konstruktionsunderlag enligt 5.1 ovan (”Schedule drawings”) ingå vid begäran. 
 
Om tillverkaren har ett kvalitetssystem enligt EN ISO 9001 som är certifierat av ett 
ackrediterat organ och som tillverkaren önskar skall beaktas för kontrollen, så 
skall ansökan innehålla kopia av det gällande certifikatet samt rapport från den 
senaste revisionen. 
 
Ansökan om uppföljande revision skall ske så att revision kan ske i tid enligt 
avsnitt 5.6. Ansökan om omrevision skall ske så att aktiviteterna före ett förnyat 
godkännande (revision, ev korrigerande åtgärder och kontroll av dem, utfärdande 
av certifikat etc) klaras av före önskad giltighetsperiod för ett förnyat certifikat. 

5.3 Krav på kvalitetssystem 
Kraven på kvalitetssystemet enligt ATEX-direktivets bilaga VII, punkt 3.2, skall 
uppfyllas. 
 
Kraven på produktkvalitetssäkring av produkt framgår av EN ISO/IEC 80079-34 och 
motsvarar kraven enligt EN ISO 9001 (med undantag för vissa krav som t ex avser 
konstruktion och utveckling) kompletterade med särskilda krav för tillverkning etc 
av produkter enligt ATEX-direktivet. 
 
Anm: Vilka utgåvor av standarderna som gäller, bestäms av gällande utgåvor och 

övergångstider vid tidpunkten för ansökan. Förekommande tillägg skall också 
beaktas. 

 
Anm: Vid tillämpning av kraven ingår att tillverkaren har adekvata skrivna 

rutiner/instruktioner som efterföljs, för t ex: 
- allkontroller som skall utföras av tillverkaren enligt tillämpliga produktstandarder 
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- hantering av CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse 
- övervakning och hantering av ändringar i tillämpliga standarder och bestämmelser 
för de certifierade produkterna 

5.4 Krav på dokumentation 
Dokumentationen skall uppfylla kraven enligt avsnitt 3.2, bilaga VII i ATEX-
direktivet. Den skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av: 
  

 kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheterna 
beträffande produktkvaliteten,  

 de undersökningar och provningar som kommer att utföras efter tillverkningen 

 kvalitetsdokumenten, t ex granskningsrapporter, provningsresultat, 
kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer 

etc, och metoderna för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.  
 
Dokumentation skall även uppfylla tillämpliga krav enligt EN ISO/IEC 80079-34. 
 
All relevant information t ex kvalitetsdokument och teknisk dokumentation skall 
hållas tillgängliga för RISE. 

5.5 Bedömning av kvalitetssystem 
RISE undersöker, vilket sker med ledning av  ExNB/01/107/CS (EOTC/01/011 May 
14, 2001), och bedömer genom en initial revision (certifieringsrevision) om 
kvalitetssystemet uppfyller kraven enligt avsnitt 5.3 och 5.4. 
 
Före certifieringsrevision genomförs ett planeringssamtal där förutsättningarna 
klargörs. Syftet med planeringssamtalet är att kontrollera om kvalitetssystemet är 
förberett och reviderbart m a p tillämpliga krav och kontroll av systemets 
omfattning. 
Anm: Planeringssamtal (även benämnt ”planeringsdialog” eller ”inledande revision steg 

1”) genomförs normalt med tillverkare som har utvecklat ett nytt kvalitetssystem 
enligt ATEX-direktivet, innan revision (”inledande revision steg 2”) genomförs för 
första gången enligt ATEX-direktivet. Dvs samtalet genomförs normalt för system 
som inte har kontrollerats och certifierats tidigare av ett anmält organ. 
Planeringssamtalet genomförs normalt vid ett besök hos tillverkaren. 

 
En förrevision av kvalitetssystemet kan utföras, dock utan att det kan utgöra 
underlag för bedömning. 
  
Bedömningen baseras på resultatet från certifieringsrevisionen. 
 
Om tillverkaren redan har ett kvalitetssystem enligt EN ISO 9001 som är certifierat 
av ett ackrediterat organ som kan visa överensstämmelse med EN ISO/IEC 17021, 
kan kontrollen huvudsakligen inriktas på de specifika tilläggskraven enligt EN 
ISO/IEC 80079-34 för tillverkning etc av produkter. 

5.6 Uppföljande kontroll 
Den uppföljande kontrollen syftar till att säkerställa att tillverkaren uppfyller de 
förpliktelser som följer av det godkända kvalitetssystemet. Kontrollen utförs enligt 
EN ISO/IEC 80079-34. 
 



24 

 
Certifiering och kontroll av produkter för explosionsfarlig miljö enligt direktiv 2014/34/EU ATEX - SPCR 379 – 2017-09-12 © 

Den uppföljande kontrollen under certifikatets 3-åriga giltighetsperiod skall 
omfatta minst en revision inom ett år och en revision efter ett år men inom två år 
efter certifikatets utfärdande. Uppföljande revision kan vara oanmäld. Efter varje 
revision utfärdar RISE en rapport. 
  
Om tillverkaren har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt EN ISO 9001 av ett 
ackrediterat organ som kan visa överensstämmelse med EN ISO/IEC 17021, sker 
en uppföljande revision inom 18 månader (utöver omrevision före giltighetstidens 
utgång om förnyat certifikat önskas). 
 
I samband med revisionerna kan RISE utföra eller låta utföra kontroller av 
produkter. 
 
Utöver minsta antal besök enligt ovan för uppföljande kontroll, kan RISE 
genomföra ytterligare besök för uppföljande kontroll och att sådana besök kan 
vara oanmälda. 

5.7 Ändring av kvalitetssystemet  
Tillverkaren skall underrätta RISE om varje planerad ändring av kvalitetssystemet 
(ändringar betecknade ”substantial” enligt 5.5.1 i EN ISO/IEC 80079-34:2011). RISE 
skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om kvalitetssystemet 
fortfarande uppfyller kraven eller om förnyad utvärdering är nödvändig. RISE skall 
meddela tillverkaren sitt beslut. I meddelandet skall ingå resultatet av 
granskningen och beslutet med angivande av skäl. 
 
RISE skall även underrättas vid planerade ändringar enligt 9.6 nedan. 
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6 Överensstämmelse med typ som grundar sig 
på produktverifering  

6.1 Allmänt 
Produktverifiering enligt ATEX-direktivets bilaga V innebär att tillverkaren vidtar 
alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningsprocessen garanterar 
att produkt överensstämmer med certifierat utförande enligt ”EU-Type 
Examination Certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” och med 
relevanta grundläggande krav i ATEX-direktivet. RISE utför erforderliga 
undersökningar och provningar enligt avsnitt 6.3 och utfärdar intyg om 
överensstämmelse ”Product Verification Certificate”. 
 
 Anm: Produkternas certifierade utförande framgår av de ritningar och dokument (s k 

”schedule drawings”) som ligger till grund för produktens certifikat och som 
normalt är specificerade i certifikatet eller rapporten som certifikatet refererar till. 

 
Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 

6.2 Ansökan 
Ansökan om produktverifiering och certifiering skall ske skriftligen och innehålla: 
 

 tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av representant, även dennes 
namn och adress;  

 teknisk dokumentation om den certifierade produkten, kopia av ”EU-Type 
Examination Certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” (inkl. bilagor och 
tillägg) samt rapporter från typkontroller som certifikaten refererar till och grundas 
på  

 
I den tekniska dokumentationen för den certifierade produkten, skall 
konstruktionsunderlag enligt 6.1 ovan (”Schedule drawings”) ingå, om inte annat 
överenskommes. 

6.3 Kontroll  
RISE skall undersöka och utföra lämpliga provningar på varje exemplar av 
produkten för att kontrollera överensstämmelse med den som beskrivs i ”EU-Type 
Examination Certificate” eller ”EC-Type Examination Certificate” och med 
relevanta krav i ATEX-direktivet. RISE skall utfärda ett ”Product Verification 
Certificate” för godkända produkter och anbringa eller låta anbringa RISE 
identifikationsnummer (0402) tillsammans med CE-märket, på varje godkänt 
exemplar av produkten. För komponenter anbringas dock inte numret 
tillsammans med CE-märke eftersom komponenter saknar CE-märkning. 
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7 Överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av enskilda produkter 

7.1 Allmänt 
Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter enligt ATEX-
direktivets bilaga IX (i det följande även benämnt enhetskontroll) innebär att 
tillverkaren säkerställer och försäkrar att produkt uppfyller relevanta krav i ATEX-
direktivet. RISE utför erforderliga undersökningar och provningar enligt avsnitt 7.3 
för att kontrollera överensstämmelse med relevanta krav enligt ATEX-direktivet 
och utfärdar intyg om överensstämmelse ”Unit Verification Certificate”.  
Övriga villkor framgår av avsnitt 9. 
 
Detta avsnitt gäller även för frivillig enhetskontroll och certifiering av produkter, 
där ATEX-direktivet inte ställer krav på sådan kontroll och certifiering utförd av 
anmält organ. En sådan enhetskontroll och certifiering sker på samma sätt som 
enhetskontroll enligt ATEX-direktivet. De grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven enligt ATEX-direktivets bilaga II skall uppfyllas på samma sätt som 

vid enhetskontroll enligt ATEX-direktivet, dock skall inte CE- och x-märkning 
tillämpas för produkter som inte omfattas av ATEX-direktivet. Om produkten 
anses uppfylla ställda krav utfärdar RISE ett sådant frivilligt certifikat benämnt 
”Voluntary Unit Verification Certificate” istället för ”Unit Verification Certificate”. 
Certifikatet skiljer sig något även i andra avseenden t ex så står det inte att 
certifikatet är utfärdat av RISE i egenskap av anmält organ. Vid frivillig 
enhetskontroll och certifiering av produkter som omfattas av ATEX-direktivet (där 
direktivet inte kräver enhetskontroll och certifiering av anmält organ), ansvarar 
tillverkaren för att tillämpliga krav enligt ATEX-direktivet uppfylls . Övriga villkor 
framgår av avsnitt 9. Observera dock att enhetskontroll enligt ATEX-direktivet kan 
väljas i vissa fall istället för frivillig enhetskontroll (t ex för elutrustningar kategori 
3 och mekaniska utrustningar kategori 2 och 3).   
 
Anm: Frivillig enhetskontroll och certifiering kan avse dels produkter som inte omfattas av ATEX-

direktivet dels produkter som omfattas av direktivet men där direktivet inte ställer krav på 
kontroll utförd av anmält organ t ex: 
- elektriska utrustningar kategori 3 
- icke-elektriska utrustningar kategori 2, 3 och M2 
- utrustning som saknar egen inneboende tändkälla i ATEX-direktivets mening men där 
användar- eller processrelaterade tändkällor förekommer 
 

Observera att frivillig certifiering av icke-elektriska produkter kategori 2, som omfattas av 
ATEX-direktivet, inte undantar sådana produkter från direktivets krav på arkivering av 
dokumentation enligt avsnitt 8, krav som tillverkaren ansvarar för blir uppfyllt. 

7.2 Ansökan 
Ansökan om enhetskontroll och certifiering skall ske skriftligen och innehålla: 
  

 tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av en representant, även 
dennes namn och adress; 

 teknisk dokumentation enligt 7.4 nedan. 
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7.3 Kontroll  
RISE skall undersöka produkten individuellt och utföra relevanta provningar på det 
sätt som anges i harmoniserad standard eller på likvärdigt sätt för att kontrollera 
överensstämmelse med de tillämpliga kraven i ATEX-direktivet. 
RISE skall utfärda ett ”Unit Verification Certificate” för godkänd produkt och 
anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer (0402) tillsammans med 
CE-märket, på produkten som kontrollerats. För komponenter anbringas dock inte 
numret tillsammans med CE-märke eftersom komponenter saknar CE-märkning. 

7.4 Teknisk dokumentation  
För den tekniska dokumentationen (enligt avsnitt 3, bilaga IX, ATEX-direktivet), 
gäller kraven enligt 2.2.1.1 ovan. 
  

7.5 Tekniska krav 
Tekniska kraven enligt ovan och enligt 2.2.1.2 ovan, gäller. 
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8 Arkivering av dokumentation  
 
För annan utrustning än elektrisk utrustning och förbränningsmotorer, 
utrustningskategori 2 respektive M2, skall dokumentation som föreskrivs i punkt 2 
bilaga VIII i ATEX-direktivet lämnas till anmält organ för förvaring. RISE 
tillhandahåller denna tjänst. För ytterligare information och villkor, se separat 
informationsblad från RISE, ”Arkivering av teknisk dokumentation”. 
Informationsbladet innehåller även en beställningsblankett. 
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9 Övriga villkor för certifiering och kontroll 

9.1 Allmänt 
Utöver villkoren enligt dessa certifieringsregler gäller RISE Allmänna villkor. 

9.2 CE-märkning och övrig produktmärkning 
Tillverkare som har erhållit ”EU-type examination certificate” enligt avsnitt 2 och 
uppfyller villkoren för kontroll som anges i avsnitt 3, 4, 5 eller 6 har rätt och är 
skyldig att CE-märka produkter som omfattas av certifikatet (med undantag för 
komponenter). Detta gäller även tillverkare som tillämpar enhetskontroll enligt 
avsnitt 7. Om produkt även omfattas av andra direktiv, så skall även relevanta 
krav enligt dessa direktiv uppfyllas, innan den får förses med CE-märkning. Likaså 
ansvarar tillverkaren för att produkten uppfyller andra krav än krav som rör 
explosionsskyddet. 
 
CE-märkningen skall kompletteras med märkning av identifikationsnummer för 
anmält organ som är involverat i produktionskontroll enligt avsnitt 3, 4, 5 eller 6 
eller involverade i enhetskontroll enligt avsnitt 7. 
 
Märkningen av produkten skall även uppfylla kraven enligt avsnitt 1.0.5 i ATEX-
direktivets bilaga II. 

9.3 Certifikat 
Om inget annat överenskommes utfärdas certifikat i original på engelska. RISE 
benämner certifikaten enligt följande (avsnitt inom parentes): 
   
RISE benämning på certifikat 
(inom parentes motsvarande 
avsnitt i dessa certifieringsregler) 

Direktivets benämning på motsvarande modul 
På engelska i kursivt                    

EU-Type Examination Certificate 
(avsnitt 2) 

EU-typkontroll (Bilaga III) 
EU-type examination (Annex III)  

Conformity to Type Notification 
(avsnitt 3)  

Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 
kvalitetskontroll och övervakade produktkontroller (Bilaga VI) 
Conformity to type based on internal production control plus 
supervised product testing (Annex VI) 

Production Quality Assurance 
Notification 
(avsnitt 4) 

Överensstämmelse med typ som grundar sig på 
kvalitetssäkring av produktionen ( Bilaga IV) 
Conformity to type based on quality assurance of the 
production process (Annex IV) 

Product Quality Assurance 
Notification 
(avsnitt 5)  

Överensstämmelse med typ som grundar sig på 
kvalitetssäkring av produkten (Bilaga VII) 
Conformity to type based on product quality assurance 
(Annex VII)  

Product Verification Certificate 
(avsnitt 6) 

Överensstämmelse med typ som grundar sig på 
produktverifering (Bilaga V) 
Conformity to type based on product verification (Annex V) 

Unit Verification Certificate 
(avsnitt 7) 

Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda 
produkter ( Bilaga IX) 
Conformity based on unit verification (Annex IX) 
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Frivilligt certifikat enligt avsnitt 2.1, 4.1, 5.1 och 7.1 benämns ”Type Examination 
Certificate”, ”Production Quality Assurance Certificate”, ”Product Quality 
Assurance Certificate” respektive “Voluntary Unit Verification Certificate”. 
 
Dessa certifikat och tillägg till dessa får inte överlåtas. Dock kan flera ”EU-Type 
Examination Certificate” och ”Type Examination Certificate” utfärdas för tekniskt 
identiska produkter, enligt avsnitt 2.7. 
 
Namnen på moduler enligt ATEX-direktivet, för olika typer av certifikat enligt 
ATEX-direktivet, framgår i tabellen ovan med direktivets bilaga för modulen inom 
parentes. 
 
Följande certifikat motsvarar intyg om överensstämmelse med de grundläggande 
hälso-och säkerhetskraven enligt ATEX-direktivet vid tidpunkten för certifikatets 
utfärdande, för produkter som omfattas av certifikatet. Dessa certifikat har därför 
ingen begränsning i giltighetstid: 

a) EU-Type Examination Certificate/EC-Type Examination Certificate 
b) Type Examination Certificate 
c) Product Verification Certificate och 
d) Unit Verification Certificate 
e) Voluntary Unit Verification Certificate 

 
Tillverkaren/certifikatinnehavaren ansvarar för att produkt som omfattas av dessa 
certifikat uppfyller ATEX-direktivets grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
(”state of art” enligt t ex gällande harmoniserade standarder), då de levereras 
eller överlåts. Detta ansvar omfattar även ingående delar enligt 2.2.1.2 ovan dvs 
komponenter eller CE-märkta produkter enligt ATEX-direktivet som ingår i 
tillverkarens produkt.  
 
Tillverkaren/certifikatinnehavaren ansvarar för att ansöka om en ny eller 
kompletterande kontroll och certifiering, om de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven inte uppfylls längre för produkten eller ingående delar. 
 
Anm: På EU-kommissionens hemsida finns en lista över harmoniserade standarder som 

motsvara ”state of art” m a p de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i Annex 
II, ATEX-direktivet. Vid tidpunkten för detta dokuments fastställande, framgår 
information om hur ändringar av ”state of art” hanteras i ExNB Clarification Sheet 
ExNB/09/347/CS som finns på följande hemsida: 
https://www.vdtuev.de/themen/anlagensicherheit/brand_und_exschutz/clarificati
on-sheets-of-exnb/pdokliste?oid=510535 

 
Certifikat enligt avsnitt 3, 4 och 5, har 3 års giltighetstid. RISE har rätt att begränsa 
giltighetstiden för sådana utfärdade certifikat till en kortare period än 3 år enligt 
9.5 nedan. 
 
Vid ansökan hos RISE om  kontroll och certifiering anligt avsnitt 2, 4 och 5 ovan, 
får inte samma ansökan göras hos något annat anmält organ, enligt krav i ATEX-
direktivet och enligt avsnitt 2.2.1, 4.2 och 5.2 ovan. 

  

https://www.vdtuev.de/themen/anlagensicherheit/brand_und_exschutz/clarification-sheets-of-exnb/pdokliste?oid=510535
https://www.vdtuev.de/themen/anlagensicherheit/brand_und_exschutz/clarification-sheets-of-exnb/pdokliste?oid=510535
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9.4 Ansvar 
Tillverkare som innehar certifikat typ ”EU-Type Examination Certificate” eller ”EC-
Type Examination Certificate”, ansvarar för att eventuella allkontroller (”routine 
verifications”, ”routine tests”) som föreskrivs i standarder som certifikatet 
grundas på (standarderna är specificerade i certifikatet), genomförs på alla 
producerade exemplar av produkten. 
 
Tillverkaren eller dennes representant är också ansvarig för:  

 att produkter märkta enligt EU-direktiv uppfyller tillämpliga krav i tillämpliga 
direktiv och motsvarande nationella bestämmelser. 

 att de produkter som omfattas av certifikat och som är märkta, uppfyller 
fordringarna enligt aktuellt certifikat.   

 att uppfylla alla övriga villkor i certifieringen och de ändringar som meddelas  

 att inte ge vilseledande information om certifieringens omfattning och villkor så 
att förtroende för certifieringen och RISE undergrävs. 

 att vid publicering av certifikat (t ex på webb-sida eller i broschyr) eller vid 
överlämnande av certifikatkopia,  återge certifikatet i sin helhet tillsammans 
med samtliga gällande förekommande tillägg till certifikatet, om inte annat 
godkänts av RISE.  

 att märkning av certifierad produkt och medföljande bruksanvisning är på ett 
språk enligt bestämmelserna i aktuellt land och att sådana översättningar av 
språket i underlaget som ligger till grund för certifikatet är korrekt utförda 

 att komponenter enligt ATEX-direktivet inte marknadsförs som produkter för 
användning av slutanvändare m h t att komponenter enligt ATEX-direktivet inte 
har genomgått en fullständig typkontroll och m h t att de är avsedda att 
användas av tillverkare i produkter som skall genomgå typkontroll enligt ATEX-
direktivet. 

 att produkter som omfattas av frivilliga certifikat (som inte krävs enligt ATEX-
direktivet), inte marknadsförs eller på annat sätt framställs som certifierade 
enligt ATEX-direktivet. 

 
RISE ansvar: 

 RISE ansvarar för certifieringsregler och att certifieringen utförs med erforderlig 
kompetens.  

 RISE ansvarar för att meddela ändringar i certifieringsregler och villkor.  

 RISE har inget ansvar för certifierade produkter.  

9.5 Återkallelse av certifikat och begränsning av 
giltighetstid 

RISE har rätt att, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om: 
• felaktighet i certifikat uppdagas 
• certifikat är utställt på felaktiga grunder 
• certifierad produkt inte är lämpad för sitt ändamål eller kan vålla skada eller 

olägenhet 
• det krävs för att uppfylla ändrade lagar och andra bestämmelser 
• behörig myndighet eller samarbetsorgan för anmälda organ uppmanar RISE 

till detta 
• avgifter inte betalas inom föreskriven tid 
• innehavaren försätts i konkurs, gått i likviditet eller överlåtit verksamheten 
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• innehavaren bryter mot villkoren för certifikatet eller missbrukar certifikatet 
(t ex använder certifikatet på ett felaktigt eller vilseledande sätt enligt 9.4 
ovan) 

 
RISE har rätt att återkalla certifikat utfärdade enligt avsnitt 3, 4 och 5, om 
kvalitetssystemet/kvalitetsplanen som omfattas av certifikatet inte längre 
uppfyller ställda krav. RISE skall därvid skriftligen meddela skäl för återkallelsen 
tillsammans med beslutet om återkallelsen.  
 
Om certifikat återkallas pga ovanstående skäl, eller upphör att gälla av andra skäl, 
är innehavaren av certifikat skyldig att omgående upphöra med all hänvisning till 
certifikat i annonsering, annan reklam eller marknadsföring, och upphöra med att 
leverera produkter med en märkning som förespeglar eller kräver att certifikatet 
gäller. 
 
RISE har rätt att begränsa (minska) giltighetstiden för certifikat utfärdade enligt 
avsnitt 3, 4 och 5, till en kortare period än 3 år: 

• för att undvika giltighetstid som överlappar giltighetstiden för ett annat 
certifikat med samma omfattning, som är utfärdat eller skall utfärdas av ett 
annat organ t ex i samband med att tillverkaren/innehavaren går över till ett 
annat organ än RISE 

• om verksamheten övergår till en annan juridisk enhet (begränsad giltighetstid 
för ett nytt certifikat för den nya juridiska enheten för att t ex inte överskrida 
tre år sedan föregående certifikat utfärdades) 

• om RISE har skäl att tro att innehavaren inte uppfyller villkoren för 
certifikatet eller skäl att tro att företagets kvalitetssystem avviker väsentligt 
från kraven 

• om skäl för återkallelse enligt ovan föreligger 

9.6 Ändring av produkter, kvalitetssystem, organisation 
Se 2.5 ovan angående ändring av certifierade produkter. 
 
När det gäller ändringar av kvalitetssystem/kvalitetsplan enligt avsnitten 3, 4 och 5, se 
avsnitt 3.7, 4.7 och 5.7 ovan.  RISE skall även underrättas vid följande planerade 
ändringar som rör certifierat kvalitetssystem/kvalitetsplan eller certifikat: 

• större förändringar i kvalitetssystem/kvalitetsplan, organisation eller 
verksamhet, som påverkar certifikatets omfattning 

• utökning med nya eller ändrade certifierade produkter (dvs produktcertifikat 
har tillkommit eller uppdaterats pga nytt eller ändrat utförande för 
certifierade produkter) 

• om företaget har särskilt utsedda Ex-ansvariga och Ex-ansvaret skall upphöra 
eller ändras väsentligt för sådan person under en längre period, eller ny 
person skall tillträda som Ex-ansvarig 

• om verksamheten helt eller delvis skall överlåtas till annan juridisk enhet 
• om verksamhet helt eller delvis skall tas över från annan juridisk enhet som 

omfattas av ett certifikat som avser kvalitetssystem/kvalitetsplan enligt ATEX-
direktivet 

• om ett nytt certifikat som helt eller delvis omfattar det certifierade 
kvalitetssystemet/kvalitetsplanen skall utfärdas av ett annat anmält organ 
med giltighetstid som sammanfaller helt eller delvis med giltighetstiden för 
befintligt certifikat  

• andra ändringar som kan påverka certifikatet 
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RISE skall även underrättas vid väsentliga händelser t ex större kvalitetsbrister, 
tillbud med certifierade produkter och återkallelse av produkter. I händelse av 
leverans av avvikande produkter med nedsatt skydd, skall RISE meddelas 
skriftligen omgående. 

9.7 Sekretess 
Samtliga uppgifter som RISE tar del av är sekretesskyddade, med undantag för: 

• uppgifter som framgår av certifikat eller tillhörande bilagor och tillägg 

 uppgifter om certifikat och tillhörande tillägg som vägrats eller återkallats 
• uppgifter som lämnats ut efter överenskommelse med innehavaren av certifikatet 

 
Uppgifter som inte är sekretesskyddade enligt ovan kan användas av RISE - eller 
samarbetspartner med RISE – för t ex officiella förteckningar över utfärdade 
certifikat eller för att RISE skall uppfylla sin skyldighet som anmält organ att lämna 
ut uppgifter om utfärdade och återkallade certifikat med tillhörande bilagor och 
tillägg, till andra anmälda organ. RISE har rätt att offentliggöra beslut om 
återkallelse och missbruk av certifikat. 
 
På anmodan från behörig myndighet inom EU/EES kan RISE behöva lämna ut 
information och dokumentation från uppdrag, till sådan myndighet. Under 
förutsättning att myndigheten inte motsätter sig detta, informerar RISE kunden 
om att myndigheten har begärt ut information och/eller dokumentation. 
 
Tillverkaren, eller dennes representant,  ska se till att RISE, det kontrollorgan som RISE 
godkänt, eller observatör (t.ex. från ackrediteringsorganet) får tillträde till lokaler, 
verksamhet och dokument som krävs för att utföra de uppgifter som beskrivs i avsnitten 
2-7.  

9.8 Avgifter och kostnader  
Avgifter för inledande bedömning (certifiering), provning, revision mm utgår enligt 
RISE taxor eller enligt avtal, och skall betalas av sökanden. Avgifter för inledande 
bedömning (grundavgift och avgift för handläggning) och provning tas ut av 
sökanden även om certifikat inte kan utfärdas. 
 
I händelse av avvikelser från krav i samband med typkontroll, provning, revision 
etc, tillkommer normalt kostnader för extra insatser som utförs av RISE pga 
omkontroll, efterkontroll mm som avvikelser ger upphov till. Sådana kostnader 
betalas av sökande. För uppdrag som inte beräknas bli avslutade inom en månad, 
har RISE rätt att löpande delfakturera uppdraget. 
 
Om innehavaren har levererat produkter som inte uppfyller krav i certifikat skall 
innehavaren betala alla kostnader som är förenade med att få de undermåliga 
produkterna ersatta med sådana som uppfyller kraven i certifikat, om RISE kräver 
detta.  
 
För certifikat utfärdade enligt avsnitt 3, 4 och 5 utgår en årsavgift enligt RISE taxa. 
RISE har rätt att debitera avgiften i förskott. Avgiften återbetalas inte i händelse 
certifikat upphör att gälla innan perioden som avgiften avser har löpt ut, oavsett 
orsak till att certifikatet har upphört att gälla. 
 
Anm: Den årliga avgiften gäller för varje certifikat. Om företaget har t ex ett certifikat av 

typen Production Quality Assurance Notification (PQAN) enligt ATEX-direktiv 
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2014/34/EU, enligt avsnitt 4 ovan, och en Quality Assesment Report (QAR) enligt 
certifieringssystemet IECEx, så innebär det en årsavgift för PQAN och en årsavgift 
för QAR. 

 
RISE taxor och priser revideras för varje kalenderår. 

9.9 Överklagande 
Överklagande av beslut av RISE skall ske skriftligen till RISE. Åtgärder till följd av 
överklagandet beslutas av RISE certifieringsstyrelse. 
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