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r:.J Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 429 Dnr 2014/555 189 

Yttrande över förslag till två författningar om pyroteknik och 
ammunition 

Samhällsbyggnadschefen Jonas Weidenmark svarar på remiss översänd till 
samhällsbyggnadsnämnden gällande förslag till två författningar om 
pyroteknik och ammunition. 

Beslutsunderlag 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps remiss gällande förslag till 
två författningar om pyroteknik och ammunition 
Samhällsbyggnadschef J onas We idenmarks skrivelse, 2014-11-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att anta samhällsbyggnadschefens svar som sitt eget yttrande samt översända 
det till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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Bilaga Ks Au § 429 2014-11-24 

1rnnn~§n~ycdl§ 
lk@nnnmmTIDnn ~----------., 

~ Tlt~:";Sf\YDS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-11-14 

Förnamn Efternamn 
0477 XXX XX 

namn. namn@tingsryd.se 

_ Ärendenummer 
2014/555 189 

Till 
Kommunstyrelsen 

Yttrande angående förslag till två författningar om pyroteknik och 
ammunition 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte något att erinra angående ovanstå
ende. 

~ . 

Jonas Weidenmark 
Samhälls byggnadschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Till: 

Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej! 

:Jotr.tjs:s5" If?/ 
kommunen@bjurholm.se; vindelns.kommun@vindeln .se; kommun@robertsfors .se; 
info@norsjo.se; ks@mala.se; ks@storuman .se; kommun@sorsele.se; info@dorotea.se; 
vannas.kommun@vannas.se; vilhelmina.kommun@vilhelmina.se; kommun@asele.se; 
umea.kommun@umea.se; kommun@lycksele.se; kundtjanst@skelleftea.se; 
kommun@arvidsjaur.se; arjeplogs.kommun@arjeplog.se; kommun@jokkmokk.se; 
kommun@overkalix.se; kommun@kalix.se; kommun@overtornea.se; 
kommun@pajala.se; post@gallivare.se; kommunen@alvsbyn.se; 
lulea.kommun@lulea.se; kommun@pitea.se; kommunen@boden.se; 
kommun@haparanda .se; kommun@kommun.l<iruna.se; Tellvik Lena; Rönnbäck 
Runhage Marianne; Lindgren Anne Marie 
Gr. ROS Enheten för farliga ämnen 
Remissen på förslag till två författning om pyroteknik och ammunition 
Konsekvensutredning_2013-879_remissversion.pdf; Regelförslag om användning och 
överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition_remissversion.pdf; Regelförslag om 
tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition_remissversion.pdf; Missiv
tillhandahållande-användning-överlåtelse-Pyroteknik och ammunition.pdf 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder Er härmed att lämna synpunkter sen ast den 
31:a j anuar i, 2 015 på förslaget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
tillhandahållande av pyrotelmiska artiklar och ammunition samt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om användning och överlåtelse av pyrotelmiska artiklar och ammunition. 

Observera att vem som helst kan fritt lämna synpunkter och Ni får gärna sprida uppgifterna vidare. 

I de fall där det råder tveksamheter om vem inom organisationen som ska svara på remissen så är det lämpligt 
att remissen hamnar hos dem som hanterar frågeställningar som rör pyrotekniska artiklar och ammunition, t . ex. 
handläggare i en kommun som prövar tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Förslag till föreslrrifter, konsekvensutredning samt missiv finns även på MSB:s webbplats: 

www.msb.se/rernisser. 

Svar sidekas till registrator@msb.se eller per brev till: 

Myndigheten f ör samhällsskydd och beredskap 
651 81 Karlstad 

Vänligen ange diarienumret 20 13-879 i svaret. 

Hälsning 
Shulin 

Tekn Dr. Shulin Nie 
Explosivexpert 
Myndigheten för samh ällsskydd och beredskap 

S-65181 Karlstad 
Web : www.msb.se 
E-mail: shu li n.nie@msb.se 

Telefon : 010 240 4211 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Nie Shulin <Shulin.Nie@msb.se> 
den 6 november 2014 12:49 
arbetsmiljoverket@av.se; Asa.Dahlfors@av.se; martin.hogberg@arclight.se; 
Kjeii.Enevoldsen@autoliv.com; roland@bef.nu; 
eva.ryden@bergsprangningskommitten.se; info@bergsskolan.se; 
berg@bergutbildarna.se; asa.ekengren@bilsweden.se; ulf.svensson@bilsweden.se; 
s te fan. krol@testcenter. se; peter. palo@boliden. com; ulf.jonsson@boliden. com; 
info@cbjtech.se; info@swanmark.se; eje@eje.se; info@etken.se; 
rune.nystrom@eurenco.com; evenemangsfyrverkeriilund@yahoo.se; 
bengt@explosivutbildning.se; registrator@fmv.se; axel@festivalfyrverkeri.com; 
magnus@festivalfyrverkeri.com; info@fritidvildmarksliv.se; mail@fyrverkerifabriken.com; 
peter.estrelius@fyrverkerigarden.se; info@foretagarna.se; exp-hkv@mil.se; 
anders.h@fyrverkerifabriken.se; martin@fyrverkerifabriken.se; dan@hammargren.se; 
thomas@hammargren.se; info@friluftsgarden.se; jaktia@jaktia.se; jrf@jrf-lj.org; 
info@kcem.se; kemi@kemi.se; kenneth@explotech.se; info@kjellsvapen.se; 
konsumentverket@konsumentverket.se; Kustbevakningen; info@lindersfyrverkeri.se; 
sob@lindersfyrverkeri.se; stefan.backefalk@lkab.com; mailbox@lo.se; 
Janis.pilags@gmail.com; info@millforce.se; info@nammo.com; 
jorgen.ryberg@nammo.com; Patrik.Lindberg@nammo.com; 
Arne. Klevestrand@norma.cc; Kenneth.Axelsson@norma. cc; info@normark. se; 
thomas.daugaard@orica.com; info@fyrverkerier.se; Tony@fyrverkerier.se; 
info@plastkemiforetagen.se; Polismyndigheten i Blekinge; Polismyndigheten Dalarna; 
Polismyndigheten Gotland; Polismyndigheten i Gävleborg; Polismyndigheten i Halland; 
Polismyndigheten i Jämtland; Polismyndigheten i Jönköping; Polismyndigheten i Kalmar; 
Polismyndigheten i Kronoberg; Polismyndigheten i Norrbotten; Polismyndigheten i Skåne; 
Polismyndigheten i Stockholm; tillstandsenheten-explosiva.stockholm@polisen.se; 
Polismyndigheten i Södermanland; Polismyndigheten i Uppsala; Polismyndigheten 
Värmland; Polismyndigheten i Västerbotten; Polismyndigheten i Västernorrland; 
Polismyndigheten i Västmanland; Polismyndigheten i Västra Götaland; Polismyndigheten i 
Örebro; Polismyndigheten i Östergötland; info@ptools.se; fire@pyrodesign.se; 
magnus@pyroevent.se; info@pyrosmalandskrutbruk.se; rainer@pyroproffs.se; 
thomas@pytronix.se; regelradet@regelradet.se; Rikspolisstyrelsen; 
raddningstjansten@rsgbg.se; henric.magnusson@saabgroup.com; kansli@saco.se; 
info@sakab.se; office@skyttesport.se; anna.nilsson@skl.polisen.se; skl@skl.polisen.se; 
ulf.nielsen@stagevision.se; mail@fyrverkerifabriken.com; registrator@ssbf.brand.se; 
patrik@sveafireworks.com; ingela@sveafireworks.com; 
agneta.larsson@fyrverkeriimport.se; pelle@fyrverkeriimport.se; gun
britt.berg@svensktnaringsliv.se; info@svbf.se; åke.persson@svbf.se; 
ola.walimaa@jagareforbundet.se; info@sbrservice.se; info@skl.se; 
registrator@swedac.se; Pierre.Westerlund@huddinge.se; serf@serf.se; FOI; 
info@tco.se; info@torsbohandels.com; Tullverket; pyro@pyro.se; jonas@pyro.se; 
nordin.peter@yahoo.com; info@vapencentrum.com; info@vildsvin.se; 
borg@walterborg.se; info@waltreco.se; Wiklunds.sven@telia.com; xxl.bromma@xxl.se; 
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se; kommun@vallentuna.se; 
kommun@osteraker.se; varmdo.kommun@varmdo.se; jarfalla.kommun@jarfalla.se; 
kommunstyrelsen@ekero.se; huddinge@huddinge.se; kommun@botkyrka.se; 
info@salem.se; haningekommun@haninge.se; kommun@tyreso.se; upplands
bro.kommun@upplands-bro.se; kommun@nykvarn.se; tabykommun@taby.se; 
kommunen@danderyd.se; sollentuna.kommun@sollentuna.se; 
kommunstyrelsen@stockholm.se; sodertalje.kommun@sodertalje.se; info@nacka.se; 
kommunstyrelsen@sundbyberg.se; kommunstyrelsen@solna.se; lidingo.stad@lidingo.se; 
kansliet@vaxholm.se; norrtalje.kommun@norrtalje.se; sigtuna.kommun@sigtuna.se; 
kommunstyrelsen@nynashamn.se; kommun@habo.se; kommun@alvkarleby.se; 
knivsta@knivsta.se; information@heby.se; kommunstyrelsen@tierp.se; 
uppsala.kommun@uppsala.se; kommunstyrelsekontor@enkoping.se; 
kommunen@osthammar.se; kommunstyrelsen@vingaker.se; 
gnesta.kommun@gnesta.se; kommun@nykoping.se; kommun@oxelosund.se; 
flenskommun@flen.se; kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; 
eskilstuna.kommun@eskilstuna.se; kommunstyrelsen@strangnas.se; trosa@trosa.se; 
kommun@odeshog.se; ydre.kommun@ydre.se; kinda@kinda.se; kommun@boxholm.se; 
kommun@atvidaberg.se; kommun@finspang.se; kommun@valdemarsvik.se; 
kommun@linkoping.se; norrkoping.kommun@norrkoping.se; kommun@soderkoping.se; 
motala. kommun@motala.se; vad stena. kom m u n@vadstena.se; 
kommunstyrelsen@mjolby.se; aneby.kommun@aneby.se; kommun@gnosjo.se; 
kommun@mullsjo.se; info@habokommun.se; kommunen@gislaved.se; 
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Till: kommunstyrelsen@vaggeryd.se; kommunstyrelse@jonkoping.se; 
kommunstyrelsen@nassjo.se; kommunen@varnamo.se; kommun@savsjo.se; 
kommun@vetlanda.se; kommun@eksjo.se; tranaskommun@tranas.se; 
ledningskontoret@uppvidinge.se; lnfo Lessebo kommun; TK mail Kommun; 
klk@alvesta.se; info@almhult.se; ks@markaryd.se; Kommunstyrelsen; 
kommunstyrelsen@ljungby.se; kommunkontoret@hogsby.se; info@torsas.se; 
kommun@morbylanga.se; kommunen@hultsfred.se; kommun@monsteras.se; 
kommunen@emmaboda.se; kommun@kalmar.se; kommun@nybro.se; 
kommunen@oskarshamn.se; vasterviks.kommun@vastervik.se; kommun@vimmerby.se; 
kommun@borgholm.se; regiongotland@gotland.se; ks@olofstrom.se; 
karlskrona.kommun@karlskrona.se; stadshuset@ronneby.se; info@karlshamn.se; 
info@solvesborg.se; info@svalov.se; kommunen@staffanstorp.se; 
burlovs.kommun@burlov.se; vellinge.kommun@vellinge.se; kommun@ostragoinge.se; 
kommunkontor@orkelljunga.se; info@bjuv.se; kommunen@kavlinge. se; 
kommunstyrelsen@lomma.se; kommunen@svedala.se; kansli@skurup.se; 
kanslihuset@sjobo.se; kommunen@horby.se; kommun@hoor.se; kommun@tomelilla.se; 
kommunstyrelsen@bromolla.se; kommun@osby.se; kommunhuset@perstorp.se; 
kommun@klippan.se; kommun@astorp.se; bastads.kommun@bastad.se; 
kommunstyrelsen@malmo.se; lunds.kommun@lund.se; kommun@landskrona.se; 
helsingborg@helsingborg.se; kommunen@hoganas.se; kommunstyrelsen@eslov.se; 
kommunen@ystad.se; trelleborgs.kommun@trelleborg.se; kommun@kristianstad.se; 
kommunledningskontoret@simrishamn.se; info@engelholm.se; 
kommunen@hassleholm.se; kommunen@hylte.se; halmstad.kommun@halmstad.se; 
kommun@laholm.se; kommun@falkenberg.se; ks@kommunen.varberg.se; 
kommun@kungsbacka.se; kommun@harryda.se; partille.kommun@partille.se; 
kommun@ockero.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; 
orustkommun@orust.se; info@sotenas.se; munkedal. kommun@munkedal.se; 
ks.diarium@tanum.se; kommunstyrelsen@dalsed.se; kommun@fargelanda.se; 
kommun@ale.se; lerums.kommun@lerum.se; kommunen@vargarda.se; 
kommunen@bollebygd.se; kommun@grastorp.se; kommun@essunga.se; 
karlsborg.kommun@karlsborg.se; kommun@gullspang.se; kommun@tranemo.se; 
kommun@bengtsfors.se; kommunen@mellerud.se; kommunen@lillaedet.se; 
markskommun@mark.se; kansliet@svenljunga.se; 
herrljunga. kommun@admin. herrljung a. se; vara. kom m un@vara. se; 
gotene.kommun@gotene.se; kommun@tibro.se; kommunen@toreboda.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; stad@molndal.se; 
kommun@kungalv.se; registrator@lysekil.se; kommunen@uddevalla.se; 
kommun@stromstad.se; kommun@vanersborg.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; 
kommunstyrelsen@alingsas.se; boras.stad@boras.se; kommun@ulricehamn.se; 
kommun@amal.se; info@mariestad.se; kommun@lidkoping.se; 
skara.kommun@skara.se; kommunstyrelsen@skovde.se; kommunen@hjo.se; 
tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommunen@falkoping.se; kommun@kil.se; 
kommun@eda.se; torsby.kommun@torsby.se; storfors.kommun@storfors.se; 
hammaro@hammaro.se; munkfors.kommun@munkfors.se; kommun@forshaga.se; 
kommunstyrelse@grums.se; kommun@arjang.se; kommun.kansli@sunne.se; 
karlstadskommun@karlstad.se; kommunen@kristinehamn.se; kommun@filipstad.se; 
kommun@hagfors.se; arvika.kommun@arvika.se; kommun@saffle.se; 
lekebergs.kommun@lekeberg.se; kommun@laxa.se; kommun@hallsberg.se; 
kommun@degerfors.se; kom m un@hellefors.se; kommun@ljusnarsberg .se; 
kommun@orebro.se; kommun@kumla.se; kommun@askersund.se; 
kommun@karlskoga. se; no ra. kommun@nora. se; kom mun@lindesberg. se; 
kommun@skinnskatteberg.se; kommunen@surahammar.se; info@kungsor.se; 
kommun@hallstahammar.se; info@norberg.se; info@vasteras.se; 
kommun.info@sala.se; info@fagersta.se; kopings.kommun@koping.se; 
arboga.kommun@arboga.se; vansbro.kommun@vansbro.se; kommun@malung
salen.se; registrator@gagnef.se; kommun@leksand.se; rattvik@rattvik.se; 
orsa.kommun@orsa.se; kommun@alvdalen.se; kommun@smedjebacken.se; 
mora.kommun@mora.se; info@falun.se; kommun@borlange.se; kommun@sater.se; 
kommun@hedemora.se; kommun@avesta.se; info@ludvika.se; kommun@ockelbo.se; 
hofors.kommun@hofors.se; kommun@ovanaker.se; kommun@nordanstig.se; 
kommun@ljusdal.se; gavle.kommun@gavle.se; kommun@sandviken.se; 
kommunstyrelsen@soderhamn.se; bollnas@bollnas.se; kommun@hudiksvall.se; 
ange@ange.se; timra.kommun@timra.se; kommun@harnosand.se; 
sundsvalls.kommun@sundsvall.se; kramfors.kommun@kramfors.se; 
kommun@solleftea.se; kommunen@ornskoldsvik.se; ragunda.kommun@ragunda.se; 
bracke@bracke.se; krokoms.kommun@krokom.se; 
stromsunds.kommun@stromsund.se; kUndtjanst@are.se; bergs.kommun@berg.se; 
kommun@herjedalen.se; kommunstyrelsen@ostersund.se; kommun@nordmaling.se; 
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Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Konsekvensutredning 
Datum 
2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 

,..; 
,..; 
Lfl 

l cc 
(f) 

z 

Konsekvensutredning avseende förslag till: 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om tillhandahållande 
av pyrotekniska artiklar och ammunition, 
samt 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om användning och 
överlåtelse av pyrotekniska artiklar och 
ammunition 

A Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Felaktig funktion eller felaktig hantering av pyrotekniska artiklar eller 
ammunition kan orsaka katastrofala konsekvenser med förlust av människoliv 
eller stora ekonomiska skador som följd. Därför måste pyrotekniska artiklar 
och ammunition genomgå ett lagstiftat godkännandeförfarande för att 
kontrollera att de uppfyller säkerhetskraven innan de får släppas ut på 
marknaden. Detta godkännandekravföreskrivs i 12 §lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). I begreppet "explosiva varor" omfattas 
pyrotekniska artiklar och ammunition. MSB har dock bemyndigande enligt 25 
§ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE) att 
föreskriva undantag från det generella godkännandekravet 

För ammunition finns det inte något gemensamt godkännandeförfarande inom 
den Europeiska Unionen. Godkännandet utförs av den behöriga myndigheten i 
varje enskild medlemsstat inom EU /EES. I Sverige är MSB den behöriga 
myndigheten. 

För pyrotekniska artildar har det sedan år 2010 funnits ett gemensamt 
godkännandeförfarande inom den Europeiska Unionen, vilket är ett resultat av 
E U-direktivet 2007 /23/EG om utsläppande på marknaden av pyrotekniska 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 

Datum 
2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 

artiklar. Direktivet syftar till att garantera fri rörlighet för pyrotekniska artiklar 
på unionsmarknaden. 

Även användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition 
regleras för att minska risken för felaktig hantering av varorna. 16 § LBE ställer 
ett generellt krav på tillståndplikt för all hantering av explosiva varor t. ex. 
användning och överlåtelse. MSB har dock bemyndigande enligt 25 § FBE att 
föreskriva undantag från det generella tillståndskravet 

Som en följd av artikel3 och artikel6 i direktivet 2007 I23IEG ska 
medlemsstaterna reglera att vissa pyrotekniska artiklar endast får användas av 
personer med specialistkunskaper. Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen om hur dessa personer utses. I Sverige finns det idag inget 
system för att certifiera sådana personer. Av denna orsak finns det ett behov att 
inrätta ett system i vilket sådana personer kan utbildas och certifieras. 

Att kräva särskild kompetens i form av specialistkunskap för användande av 
vissa pyrotekniska artiklar ger en möjlighet att begränsa användning av särsldlt 
olycksbringande, farliga eller på andra sätt olämpliga artiklar på den svenska 
marknaden, även om sådana artiklar kan till synes innehålla mycket liten 
pyroteknisk sats och vara lätt att använda. Direktivet tillåter inte förbud av 
dessa produkter varför Sverige har valt att belägga användningen med en 
särsldld behörighet för att minska allmänhetens hantering av dessa produkter. 
Detta medför att endast personer med god kännedom om produkterna får 
hantera dessa och på så sätt minimeras skaderisken vid användning. 

Direktivet 2007 l 23IEG har införlivats i Sverige genom Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2010:2 om pyrotelmiska 
artiklar som därefter reviderats och ersatts med MSBFS 2014:3. 

Direktivet 2007 l 23IEG har dock reviderats av kommissionen och ersatts med 
direktivet 2013I29IEU om utsläppande på marimaden av pyrotekniska 
artiklar. Ändringarna ska vara införlivade i svensk rätt senast den 1 juli 2015. 
Revideringen handlar dock om en omformulering (recasting på engelska) utan 
ändring i sak. 

Utöver denna direktivrevidering har ED-kommissionen den 20 april 2014 
antagit ett nytt genomförandedirektiv 2014I58IEU om inrättande av ett system 
för pyrotekniska artiklars spårbarhet i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007 I23IEG. Införlivandet av det direktivet ska vara klart 
senast den 30 april2015. 

I Sverige fick vi den1 september 2010 en ny lag om brandfarliga och explosiva 
varor (SFS 2010:1011). 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 

Datum 
2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 

Alla dessa ändringar i ED-direktiv och i svenska lagen gör att en uppdatering av 
MSB:s föreskrifter är nödvändig. 

Syftet med föreskriftsförslaget är att föreskriva reglering inom följande fyra 
regleringsområden: 

1 att införliva EU direktiv 2013/29/EU som reviderar direktivet 2007/23/EG 
gällande det gemensamma godkännandeförfarandet för pyrotekniska 
artiklar. 

2 att införliva EU direktiv 2014/58/EU som inrättar ett system för spårbarhet 
av pyrotekniska artildar. 

3 att sätta riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem för personer 
med speciallistkunskap och fastställa utbildningsinnehålL FaststäBandet av 
utbildningsinnehåll är en förutsättning för att utbildningsorganisationer ska 
kunna bli godkända att bedriva den föreslagna utbildningen. 

4 att föreskriva undantag från det lagstiftade tillståndskravet för överlåtelse 
och användning av vissa pyrotekniska artildar och ammunition under 
specifika villkor där avsalmaden av tillståndet inte bedöms riskera 
försämrad säkerhet i hantering av explosiva varor, samt att föreskriva 
undantag från det lagstiftade godkännandekravet för vissa pyrotelmiska 
artiklar och viss ammunition. 

största delen i föreskriftsförslaget samt tillhörande konsekvensutredningar har 
varit ute på remiss tidigare. Se redovisning nedan. 

1 MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar med tillhörande 
konsekvensutredning har remitterats under april- maj 2010 med MSB 
diarienummer 2009-5086. 

MSBFS 2010:2 införlivade direktivet 2007/23/EG. 

2 MSBFS 2014:3 om pyrotekniska artiklar med tillhörande 
konsekvensutredning har remitterats under december 2013 -februari 2014 
med MSB diarienummer 2013-747. 

MSBFS 2014:3 reviderade MSBFS 2010:2. 

3 Förslag om utbildning för att få använda vissa pyrotelmiska artildar med 
tillhörande konsekvensutredning har remitterats under november
december 2010 med MSB diarienummer 2009-7606. 

De föreskriftsförslag som är helt nya och således inte varit ute på remiss 
sammanfattas som följande: 

1 föreskriftsförslag som införlivar EU direktivet 2014/58/EU om inrättande 
av ett system för pyrotekniska artiklars spårbarhet, 

3 (n) 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap Konsekvensutred n i ng 

Datum 
2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 

2 förskriftsförslag som tillåter överlåtelse av enstaka patroner mellan skyttar 
under vissa förhållanden, 

3 förskriftsförslag som föreskriver 
G undantag från godkännandekravet i LBE för viss ammunition och 

vissa pyrotekniska artiklar, och 
G undantag från tillståndskravet i LBE för överlåtelse av vissa pyrotekniska 

artiklar och ammunition under särskilda villkor. 

Bemyndigande 

MSB har bemyndigande att föreskriva 
G undantag från godkännandekravet i 12 § LBE enligt bemyndigandet 25 § 

p. 5 FBE, 
G förfarande för godkännande av pyrotekniska artiklar och ammunition i 

12 § LBE enigt bemyndigandet 25 § p. 7 FBE, 
G undantag från tillståndskravet för användning eller överlåtelse av 

pyrotelmiska artiklar eller ammunition i 16 § LBE enligt bemyndigandet 

25 §p. 5 FBE, 
G undantag från åldersgränsen i 7 § FBE enligt bemyndigandet 25 § p. 11 

FBE, 
o att de pyrotelmiska artiklar som har tidigare varit godkända nationellt i 

Sverige men nu omfattas av EU direktivet 2013/29/EU ska förses med 
CE-märkning efter övergångsperioden enligt bemyndigandet 25 §p. 10 
FBE, 

e kompetenskrav för användning av pyrotekniska artiklar i 8 § LEE enigt 
bemyndigandet 25 §p. 7 FBE, 

• krav på märlmingav pyrotekniska artiklar i 13 § LBE enligt 
bemyndigandet 25 §p. 7 FBE. 

Beskrivning av alternativa lösningar och effekterna om någon reglering 
inte kommer till stånd 

Förslaget om det ED-gemensamma godkännandeförfarandet för pyrotekniska 
artiklar och förslaget om systemet för spårbarhet av pyrotekniska artildar har 
sina ursprung från två EU direktiv. Det finns ingen alternativ lösning till dessa 
då Sverige genom sitt EU medlemskap är bunden att införliva dem. 

Förslaget om riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem för 

personer med speciallistkunskap är baserat på krav i EU direktiv 2007 j 23/EG 
eller 2013/29/EU. Direktiven har dock inte föreskrivit i detalj om hur 
utbildningen eller certifieringen ska gå till. Här finns en alternativ lösning än 
den som föreslagits, nämligen en statligt arrangerad utbildning. Detta 
alternativ kan bidra till större likformighet på kunskap men det skulle medföra 
större kostnader för staten samtidigt som mindre företag inte skulle få 
möjlighet att konkurrera om de aktuella utbildningarna. 

4 (11) 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap Konsekvensutred n i n g 

Datum 
2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 

Gällande omfattningen av utbildning i MSB:s förslag, har MSB valt den 
omfattning som är mest kostnadseffektiv men som ändå garanterar säkerhet i 
användning av pyrotekniska artildar. Minskad omfattning försämrar 
säkerheten och ökad omfattning medger större kostnad för företagen. 

Om det föreslagna systemet för utbildning och certifiering av personer med 
specialistkunskap inte kommer till stånd, får vi följande konsekvenser: 

1 Det blir svårt för dem som vill använda tillståndspliktiga pyrotekniska 
artiklar att visa tillståndsmyndigheterna vilken kompetens de har vid 
tillståndsansökan. 

2 Det blir svårt för tillståndsmyndigheterna att bedöma sökandens kompetens 
då ett rikstäckande utbildning- och certifieringssystem saknas och sökanden 
är tvungen att skaffa sig kompetens genom befintliga utbildningar på 
marknaden, genom yrkeslivet eller genom självstudier. 

3 Kunskapsnivån kan komma att bli ojämn mellan olika utbildningar på 
marknaden, då gemensamma riktlinjer för utbildning saknas. 

4 Utan något intyg eller någon certifiering från hemlandet är det svårt för 
svenska aktörer att få jobba i andra EU /EES länder, då de måste kunna 
redovisa sin kompetens där. 

5 Det finns också risk att företag sidekar sina anställda på okvalificerade 
utbildningar. 

Förslaget om undantag från godkännandekravet eller tillståndskravet minskar 
företagens administrativa kostnader. Alternativet är att inget undantag 
föreskrivs vilket medför kostnader och administrativ börda för berörda företag 
genomatt 
1 alla pyrotekniska artildar och all ammunition ska genomgå ett 

godkännandeförfarande innan de får släppas ut på marknaden, och 
2 all hantering såsom användning och överlåtelse av pyrotekniska artildar och 

ammunition förblir tillståndspliktig. 

Berörda 

Alla som tillverkar, importerar, överlåter och använder pyrotekniska artildar 
och ammunition samt tillsynsmyndigheterna dvs. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, kommunerna och i viss mån polismyndigheten. 

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen och jämförelse 
av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 

Konsekvenserna av den föreslagna regleringen redovisas i respektive 
regleringsområde. 

1 Reglering som införlivar EU direktiv 2013/29/EU gällande det gemensamma 
godkännandeförfarandet för pyrotekniska artildar. 

5 (11) 
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Datum 
2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 

Direktiv 2013/29/EU är en omformulering av direktiv 2007 /23/EG utan 
ändring i sak Den föreslagna regleringen har redan införlivats och tillämpats i 

Sverige då direktivet 2007/23/EG införlivades genom MSBFS 2010:2. Därför 
medför den föreslagna regleringen ingen extra kostnad. 

2 Reglering som införlivar EU direktiv 2014/58/EU som inrättar ett system för 
spårbarhet av pyrotelmiska artiklar. 

Denna reglering är helt ny och innebär att tillverkare, importörer och anmälda 
organ ska föra register över de pyrotelmiska artildar som tillverkats, 
importerats eller testats. 

Då alla tillverkare, importörer och anmälda organ redan för register över de 
pyrotekniska artildar som de hanterar, innebär regleringen att tillverkare, 
importörer och anmälda organ ska utöka sitt register med en uppgift dvs. 
registreringnumret på artikeln. Regleringen kan medföra en initialkostnad då 
mjukvaran eller rutinen ska uppdateras. När detta är genomfört kommer 
driftkostnaden att påverkas minimalt. 

3 Reglering som sätter riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem 
för personer med speciallistkunskap. 

De ekonomiska konsekvenserna av regleringen kommer att beröra både 
utbildningsorganisationer och användare. 

Den föreslagna regleringen kommer att skapa en ny marimad för de berörda 
utbildningsorganisationerna. De administrativa kostnader som bedöms uppstå 

för de utbildningsorganisationer som vill verka på denna marimad uppkommer 
främst i samband med uppbyggnaden av utbildningsmaterialet, systemet för 
registrering och nya administrativa rutiner (primärt engångskostnader). Kravet 
på att lagra information om utfärdade utbildningsintyg i 10 år kan medföra en 
kostnad. Dock har kravet på lagring ansetts nödvändigt för att möjliggöra 
tillsyn och bidrar dessutom till en säker förvaring och bättre tillgång till 
utbildningsdokumentationen. 

Totalt sett bedöms de administrativa kostnaderna för 

utbildningsorganisationerna bli små. 

De personer som ska använda tillståndspliktliga pyrotelmiska artiklar och som 
går utbildning kommer att behöva avsätta mellan tre till elva arbetsdagar 
beroende på i vilken omfattning man väljer att utbilda sig. Förslaget till 
reglering innehåller fyra olika kurser och en person kan välja att gå en eller 

flera av dem. 
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2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 

De som går utbildning får en kostnad på ca 2500-3000 kr per person och 
kursdag. Kostnaden för att gå en utbildning blir då minst ca 7500 kr. 
Uppskattningen bygger på de motsvarande kurser som finns att tillgå på 
marknaden idag. 

4 Reglering som föreskriver undantag från det lagstiftade godkännandekravet 
och tillståndskravet för överlåtelse och användning av vissa pyrotekniska 
artiklar och ammunition under specifika villkor. 

Regleringen medför att godkännande och tillstånd för användning och 
överlåtelse inte behövs för vissa pyrotekniska artildar och viss ammunition, 
vilket leder till att kostnaden för administration reduceras för företag. 

Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU 

Förslaget till reglering grundar sig i de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europiska Unionen och utgör införlivandet av BU-direktivet 

2013/29/EU och 2014/58/EU. 

Gällande direktivet 2014/58/EU finns det inget i förslaget som avviker från 
direktivet. 

Gällande direktivet 2013/29/EU är detta direktiv en omformulering av 
direktivet 2007 /23/EG utan ändring i sak Direktivet 2007 j 23/EG eller 
2013/29/EU innehåller bestämmelser i tre regleringsområden; 1) ett 
gemensamt godkännandeförfarande för pyrotekniska artildar, 2) regler om 
överlåtelse och användning av pyrotelmiska artildar och 3) krav på att 
medlemsstaterna ska ha en procedur för att utse och auktorisera personer med 
speciallistkunskap. 

Bestämmelserna i ovannämnda områden 1 och 2 har Sverige införlivat genom 
MSBFS 2010:2. Kommissionen hade dock en anmärkning på MSBFS 2010:2 i 
samband med att den notifierades till kommissionen. Med hänsyn tagen till 
kommissionens amnärlming har MSBFS 2010:2 reviderats slutligen till MSBFS 
2014:3, som notifierades till kommissionen utan någon synpunkt eller 
anmärlming. 

Bestämmelserna i område 3 införlivas med det nuvarande föreskriftsförslaget. 
Regleringen genomförs för att Sverige ska leva upp till de krav som ställs i 
artikel3 i direktivet 2007/23/EG eller i artikel6 i direktivet 2013/29/EU. 

Sammanfattningsvis gör bedömningen att regleringen inte stå i strid med EU
rätten. 

7 (n) 
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Tidpunkten för ikraftträdande, bedömning av om särskilda hänsyn 
behöver tas gällande tidpunkten för ikraftträdande och om det finns 
behov av speciella informationsinsatser 

Direktivet 2014/58/EU ska vara införlivat senast den 30 april2015. Direktivet 
2013/29/EU ska vara införlivat senast den 1juli 2015. 

Det föreslagna datumet för ikraftträdande av regleringen är den 1 maj 2015. Då 
hinner båda direktiven införlivas i tid. 
Någon särskild informationsinsats bedöms inte behövas. Dels är största delen 
av förslaget ingen nyhet för företagen. Dels har branschen kontinuerligt 
informerats under arbetets gång. 

B Företag 

Reglering om det gemensamrna godkännandeförfarandet för pyrotekniska 
artiklar bedöms inte få någon effekt av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, då förfarandet har varit i bruk sedan den 4 juli 2010. 

Reglering om systemet för spårbarhet av pyrotekniska artildar bedörns inte få 
någon effekt av betydelse för företags arbetsförutsättningar. Tillverkare, 
importörer och anmälda organ för redan register över de pyrotekniska artiklar 
som hanteras. Regleringen innebär att tillverkare, importörer och anmälda 
organ ska utöka sitt register med en uppgift, registreringsnumret på artikeln. 

Förslaget som föreskriver undantag från det lagstiftade godkännandekravet och 
tillståndskravet för överlåtelse och användning av vissa pyrotekniska artildar 
och ammunition under specifika villkor bedöms inte få någon effekt av 
betydelse för företags arbetsförutsättningar, då reglerna medför minskat 
administrativt arbete för företagen. 

Reglering som sätter riktlinjerna för ett utbildnings- och certifieringssystem för 
personer med speciallistkunskap bedöms få viss effekt av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, då systemet är nytt. Följande analys koncenteras på 
reglering inom detta område. 

Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på företagen 

Den föreslagna reglering som sätter riktlinjerna för ett utbildnings- och 
certifieringssystem för personer med speciallistkunskap berör ca 5-10 st 
utbildningsorganisationer. Denna uppskattning är baserad på hur många som 
för närvarande tillhandahåller kursverksamhet på området. Alla berörda 
organisationer har mindre än 10 anställda. 

8 (11) 
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Regleringen berör även användare av pyrotekniska artiklar. Denna grupp 
omfattar uppskattningsvis 200-300 personer enligt en bedömning av de 
företag som idag håller utbildningar i ämnet. 

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 
företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa 
kostnader 

Den påverkan som förslaget bedöms ha på utbildningsorganisationerna är av 
begränsad omfattning. Tidsåtgång uppkommer främst i samband med 
uppbyggnaden av utbildningsmaterial, ett system för registrering och nya 
administrativa rutiner. Tidsåtgång vid drift påverkas minimalt. 

Företagen kommer att behöva hålla register över kursdeltagare. Detta sker 
redan idag hos de flesta som bedriver kursverksamhet inom pyratelmik Den 
administrativa tidsåtgången bedöms därför inte öka nämnvärt av denna 
anledning. 

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför 
för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan 
behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen 

Inget. 

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen 

Genom de föreslagna reglerna skapas en ny marimad för utbildningstjänster. 
Konkurrensen kan tänkas öka om fler utbildningsorganisationer etablerar sig 
till följd av att en ny marimad etableras. Att marimaden tillåts täcka 
utbildningsbehovet istället för att kurser arrangeras av staten ger dessutom 
mindre aktörer större möjlighet att ta marknadsandelar. Konkurrensen kan 
även öka bland dem som arrangerar fyrverkerier på grund av att reglerna 
uttrycl<ligen tillåter pyrotekniker med utbildning från annat EU /EES land att 
verka i Sverige. 

Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 
företagen 

Sverige har liksom alla andra EU /EES-länder föreskrivit begränsningar 
avseende vissa pyrotekniska artildar som endast får användas av personer med 
specialistkunskap. Detta medför att de företag som utbildar i flera länder måste 
ha kunskap om vilka begränsningar som gäller i respektive land. Direktivet 
2013/29/EU medför dock att reglerna om pyrotekniska artiklar blir mer 

h l. . RUjRH'Q l" d ... f" t rl 'd en et 1ga 1 u .LJ.Du-J.an ernaJam or L meu.l ag. 
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Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 
reglernas utformning 

Direktivet tar ingen särskild hänsyn till ett företags storlek. Därför har 
regelförslaget inte heller några särskilda regler för små företag. större företag 
som har marknad i flera EU /EES länder har en kostnadsfördel gällande CE
märkning av sina produkter i förhållande till de företag som endast har en lokal 
marknad. 

Idag är det små företag som bedriver utbildning av personer som vill använda 
pyrotekniska artildar. Det är även små företag som använder pyrotekniska 
artildar och som därmed träffas av kraven på utbildning. 

C Samråd 

Information om den kommande nya regleringen har gått ut till berörda företag 
genom branschorganisationen redan i början på föreskriftsarbetet samt vid 
tidigare och nuvarande remiss. MSB kommer också att informera branschen 
vid ikraftträdandet av de nya föreskrifterna. 

1.0 (n) 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

D Kontaktpersoner 

Shulin Nie 
Shulin.nie@msb.se 

010 240 4211 

Agneta J ansson 
Angeta.J ansson@msb.se 
010-240 5227 

Mikael Ekeberg 
Mikael.Ekeberg@msb.se 

010-240 5429 

Conny Karlsson 
Conny.karlsson@msb.se 

010-240 5307 

Konsekvensutredning 
Datum 
2014-10-16 

Diarienr 
2013-879 
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Förslag till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om användning och överlåtelse av 
pyrotekniska artiklar och ammunition 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande med 
stöd av 25 §förordningen (2010:1 075) 2 om brandfarliga och explosiva 
varor. 

l kap. Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Denna författning innehåller särskilda villkor för användning och 
överlåtelse av ammunition och pyrotekniska miiklar. I författningen finns 
också bestämmelser om kunskapskrav och utbildningsanordnare. 

Definitioner 

2 § De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller 
förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används 
med samma innebörd i denna författning. 

I denna författning avses med 

ammunition projektiler, drivladdningar och lös ammunition som 
innehåller explosiv vara och används i 
handeldvapen, andra skjutvapen eller miilleri 
(gäller inte patroner till arbetsverktyg avsedda för 
slakt, byggnadsarbete, industriellt eller liknande 
bruk), 

direktiv 96/98/EG Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 
1996 om marin utrustning, 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 20 13/29/EU av den 12 juni 2013 om 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av 
pyrotekniska artiklar (omarbetning) (EUT L178, 28.6.20 13, s. 27-65, Celexnummer 
320 1310029). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG 
av den 22 juni 1998 om ett informationsfårfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter får informationssamhällets tjänster (EGT 1204, 
21.7 .1998, s. 37, Celexnummer 3200810098). Anmälan har gjorts enligt Buraparlamentets 
och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den ime 
marknaden (EUT L 376,27.12.2006, s 36, CELEX 3200610123). 
2 Förordningen senast ändrad (2010: 1160). 

MSBFS 
Remissutgåva 
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MSBFS 
Remissutgåva 

2 

direktiv 
2009/48/EG 

fYrverkeri 

fyrverkeritårta 

Kategori Fl 

Kategori F2 

Kategori F3 

Kategori F4 

Kategori Tl 

Kategori 1'2 

Kategori PI 

Kategori P2 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers 
säkerhet, 

pyroteknisk artikel avsedd för underhållning, 

sammansättning av flera element av samma 
eller olika typer fyrverkerier, 

fyrverkerier med mycket låg risknivå och 
försumbar ljudnivå avsedda för användning 
inom avgränsade områden, inklusive 
fyrverkerier avsedda för användning inne i 
bostäder, 

fyrverkerier med låg risknivå och låg ljudnivå 
avsedda för användning utomhus inom 
avgränsade områden, 

fyrverkerier med medelhög risknivå avsedda 
för användning utomhus inom stora öppna 
områden (ljudnivån hos dessa artiklar får inte 
vara skadlig för människors hälsa), 

fyrverkerier med hög risknivå avsedda att 
användas endast av personer med 
specialistkunskaper (vanligen kallade 
"fyrverkerier för professionell användning") 
och vars ljudnivå inte är skadlig för människors 
hälsa, 

övriga pyrotekniska miiklar som har en låg 
risknivå, 

pyrotekniska sceneffekter som är avsedda att 
användas endast av personer med 
specialistkunskaper, 

övriga pyrotekniska miiklar som har en låg 
riskniv å, 

övriga pyrotekniska artiklar som är avsedda att 
användas endast av personer med 
specialistkunskaper, 
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patron 

person med 
spe cia! istkunskap 

pyrotelmisk artikel 

pyrotelmisk sats 

pyrotekniska 
sceneffekter 

pyrotelmisk 
utrustning för 
fordon (PU) 

sammankopplade 
pjäser 

ungdom 

en enhet bildad av hylsa, driv- och/eller 
tändsats tillsammans med eventuell projektil, 

person som uppfyller de särskilda krav för 
hantering av pyrotekniska artiklar som 
fastställs av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 

föremål som innehåller pyroteknisk sats, 

explosivämne eller explosiv blandning avsedd 
att framkalla en verkan genom vänne, ljus, 
ljud, gas eller rök, eller en kombination av 
dessa som resultat av självunderhållande 
exoterma kemiska reaktioner, 

pyrotekniska artiklar avsedda får scenbruk 
inomhus eller utomhus, inklusive får film- och 
tv-inspelningar eller liknande användnings
områden, 

fordonskomponent som innehåller pyroteknisk 
sats, 

en typ av fyrverkeri som består av flera var får 
sig individuellt CE-märkta fyrverkeripjäser 
fixerade på en gemensam bas och kopplade 
samman med pjäsernas egna stubiner eller 
extern CE-märkt stubin, 

minderårig som fullgjort sin skolplikt och som 
fyller minst 16 år under innevarande 
kalenderår. 

2 kap. Villkor för användning och överlåtelse 

Undantag från tillståndsplikt 

1 § Tillstånd enligt 16 § lagen (20 l O: l O 11) om brandfarliga och explosiva 
varor behövs inte för att använda följande fyrverkerier. 

- Fyrverkeri i kategori Fl 

Bengalisk eld i kategori F2 och F3 

- Bengalisk sticka i kategori F2 

- Kilastereffekt i kategori F2 

- Blinkljus i kategori F2 

- Rörlig markeffekt i kategori F2 
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-- Marksnuna i kategori F2 

- Hoppande marksnuna i kategori F2 

- Eldbägare och fontän i kategori F2 och F3 som står upprätt av sig själv 
under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, fårankras eller 
stabiliseras med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen 

- Raket i kategori F2 

- Romerskt ljus i kategori F2 

- Stjärnrör i kategori F2 och F3 

- Tomtebloss i kategori F2 

Uppstigande markeffekt i kategori F2 

- Sol i kategori F2 

-· Fyrverkeritå1ia i kategori F2 och F3 som endast innehåller element av de 
ovannämnda fyrverkerier och som står upprätt av sig själva under 
funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras 
med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen 

Sammankopplad pjäs i kategori F2 och F3 

2 § Tillstånd enligt 16 § lagen (20 l O: l O 11) om brandfarliga och explosiva 
varor behövs inte för att använda fdljande pyrotekniska artiklar i kategori 
P l. 

- Drivladdning för modellraketer 

- Stmipatroner får förbränningsmotorer 

- Knallkork 

- Krutstubin 

- Linkap 

- Ollonskott får startpistol 

- Patron för spikpistol, bultpistoler eller slaktmasker 

- Rökpatron får sotningskanaler eller mot skadedjur 

- salutskott för hagelgevär eller civil salutkanon 

- signalpatron 

- Säkerhetsutrustning, nödutrustning, livräddningsutrustning och 
brandsläckningsutrustning såsom nödraket, nödsignal och linkastare 

3 § Tillstånd enligt 16 § lagen (20 l O: l O Il) om brandfarliga och explosiva 
varor behövs inte för att använda 

- knallhattar särskilt avsedda att användas i leksaker som omfattas av 
direktiv 2009/48/EG, 

- räddningsutrustningar till sjöss som omfattas av direktiv 96/98/EG, och 

den ammunition och de tändhattar som användaren har tillstånd att 
inneha enligt vapenlagen (1996:67). 
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4 § Tillstånd behövs inte får överlåtelse av enstaka patroner för direkt 
användning vid jakt eller målskytte och under förutsättning att mottagaren 
har tillstånd att inneha patronerna enligt vapenlagen (1996:67). 

5 § Tillstånd behövs inte får att överlåta följande pyrotekniska artiklar om 
explosivämnets nettovikt som samtidigt hanteras är högst 5 kg. 

- De fyrverkerier i kategori l som får användas inomhus. 

- Pyrotekniska säkerhetsutrustningar, nödutrustningar. 
brandsläclmingsutrustningar och livräddningsutrustningar såsom 
nödraketer, nödsignaler och linkastare i kategori P l, 

- Knallhattar särskilt avsedda att användas i leksaker som omfattas av 
direktiv 2009/48/EG. 

- Räddningsutrustningar till sjöss som omfattas av direktiv 96/98/EG. 

Ål d ersgränser 

6 § Bestämmelser om åldersgräns för hantering av explosiva varor finns i 
7 § förordningen (20 l O: l 07 5) om brandfarliga och explosiva varor. 

7 § Leksaker som omfattas av direktiv 2009/48/EG omfattas inte av 
åldersgränsen enligt 7 §förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor. 

8 § Nedanstående fyrverkerier i kategori l får överlåtas till och användas 
av dem som har fyllt 12 år. 

- Bengaliska tändstickor 

- Bengaliska stickor 

- Bordsbomber 

- Fontäner 

- Knallsnören 

- Party poppers 

- skämttändstickor 

- Smällkarameller 

- Tomtebloss 

9 § Pyrotelmiska artiklar i kategori P l och P2 får användas av ungdom om 
arbetsuppgiften 

- ingår i lärarledd undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon 
annan plats som är anordnad särskilt för undervisning, eller 

- ingår i handledarledd praktik för ungdomar, eller 

- utförs av ungdomar som för arbetsuppgiften har relevant 
gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning. 
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10 § Pyrotekniska säkerhetsutrustningar, nödutrustningar, 
livräddningsutrustningar, brandsläckningsutrustningar i kategori P l och 
räddningsutrustningar till sjöss som omfattas av direktiv 96/98/EG får i 
nödsituationer eller under utbildning även användas av den som inte fyllt 18 
år. 

3 kap. Krav på kunskap 

1 § Den som använder pyrotekniska artiklar ska ha 

l. genomgått någon av utbildningarna A-fyrverkeri, B-fyrverkeri eller 
Sceneffekt enligt nedanstående tabell, eller 

2. förvärvat motsvarande kunskap på annat sätt. 

Första stycket gäller inte för användning av de pyrotekniska artiklar som 
enligt 2 kap. denna författning har undantagits från tillståndsplikten. 

Kunskapskraven för kategori F2, F3 och T1 förutsätter att artiklarna 
används i oförändrat skick. Om tändsystemet ändrats, infaller artiklarna i 
kategori F4 respektive T2. 

Artiklar att använda Utbildning eller 
motsvarande kunskap 

-

kategorier T1 och T2 Sceneffekt enligt Bilaga l 

kategori F2 eller kategori F3 som A-fyrverkeri enligt Bilaga 2 
inte undantagits från tillståndsplikt 
enligt 2 kap. denna författning samt 
fyrverkeritå1ior i kategori F4 i 
riskgrupp 1.2, 1.3 eller 1.4 

kategori F4 utöver de B-fyrverkeri enligt Bilaga 3 
fyrverkeritå1ior som får användas 
enligt A-fyrverkeri 

artiklar i kategori P l som inte enligt Bilaga 4 
undantagits från tillståndsplikt 
enligt 2 kap. denna författning och 
alla a1iiklar i kategori P2 

2 § De i 3 kap. l § föreskrivna utbildningarna ska minst ha det innehåll 
som framgår av bilagorna 1- 4 till denna författning. 

Praktiska moment i en utbildning kan inte tillgodoräknas i en annan 
utbildning. 
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3 § Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns dokumentation om 
vilka utbildningar dennes personal har genomgått eller hur kompetensen på 
annat sätt har anskaffats. 

Utbildningsanordnare 

4 § Utbildning enligt denna författning ska ges av en utbildningsanordnare 
som är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Ansökan om att bli godkänd utbildningsanordnare ska skickas till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och innehålla handlingar 
som visar att sökanden uppfyller de krav som anges i 3 kap. 5-7 §§. I 
ansökan ska även anges namn på den eller de personer som ska undervisa i 
de olika momenten inom respektive utbildning (se bilaga 1-4). 

5 § Utbildningsanordnaren ska ha följande kunskaper och kvalifikationer. 

a. Pedagogik 

Hos utbildningsanordnaren ska finnas grundläggande pedagogiska 
kunskaper som erhållits genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet. 

b. Kunskap om regler 

Hos utbildningsanordnaren ska finnas goda kunskaper om de regler som styr 
hanteringen av pyrotekniska artiklar. 

c. Teoretiska kunskaper och praktisk e7farenhet 

Hos utbildningsanordnaren ska finnas god praktisk erfarenhet av de 
pyrotekniska artiklar utbildningen avser och tillräckliga teoretiska 
kunskaper fcir att anordna de utbildningar som godkännandet omfattar. 

d. Utbildning avseende brandbekämpning 

Den som undervisar i brandbekämpning ska ha tillräckliga kvalifikationer 
för att utbilda inom området. 

6 § Utbildningsanordnaren ska 

l. följa utvecklingen inom författningsområdet, 

2. undervisa enligt fastställd undervisningsplan, 

3. underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i god tid om 
datum och plats för de enskilda kurserna. Underrättelsen sker genom att 
myndigheten får information om var (besöksadress) och under vilken tid 
(datum och klockslag) som kursen kommer att genomföras senast sju 
dagar före kursstaii. 

4. utfårda intyg åt den som fullgjmt en utbildning enligt denna författning 
och skicka en kopia på intyget till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap för myndighetens register över dem som har intyg. Det intyg 
som ska utfårdas ska innehålla 

a. elevens namn och personnummer, 

b. den behörighet utbildningen avser, 
c. datmnet då intyget utfårdades, 
d. utbildningsanordnarens namn och 
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e. kursledarens underskrift och namnförtydligande. 

7 § Utbildningsanordnaren ska föra ett register över de personer som hos 
dem fullgjort en utbildning och erhållit intyg. Registret ska sparas i minst tio 
år efter vmje fullgjord utbildning. 

8 § Godkännandet för utbildningsanordnaren att utfårda intyg ska gälla i 
fem år. 

9 § MSB ska kunna återkalla ett utfårdat godkännande av en 
utbildningsanordnare om förutsättningarna för godkännandet inte längre är 
uppfyllda eller om utbildningsanordnaren visar sig uppenbart olämplig för 
uppdraget. 

10 § Den utbildningsanordnare som är behörig att ge motsvarande 
utbildning i ett annat land inom Europeiska unionen eller land som ingår i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anses vara behörig 
utbildningsanordnare även enligt detma författning inom behörighetens 
giltighetstid, dock längst fem år efter utfårdandet av behörigheten. 

Övrigt 

11 § Den som förvärvat kunskap på annat sätt än genom sådan utbildning 
som föreskrivs i 3 kap l § i denna författning kan ansöka om ett intyg om 
detta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4 kap. Undantag i enskilda fall 

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall om 
särskilda skäl föreligger medge undantag från denna författning. Undantag 
får medges endast om det är förenligt med direktiv 2013/29/EU. 

l. Denna författning träder i kraft den l maj 2015. 
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Utbildning för Sceneffekt 
(omfattning: 4 dagar) 

Teoretiska moment 

Basteori, 8 timmar 
l. Delar av fölfattningar relevanta for pyrotekniska miiklar 

Bilaga l 

a. Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

b. Föreskrifter om explosiva varor 

c. MSB:s föreskrifter om transp01i av farligt gods på väg och i terräng. 

d. Ordningslagen och lokala föreskrifter 

e. Kontakt med berörd myndighet, t.ex. räddningstjänst 

2. DN-klassificering av explosiva varor 

3. Omhände1iagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av 
andra skäl inte ska användas 

4. Kunskap om explosiva ämnen och explosivämneskemi med inriktning 
på pyroteknik 

5. Utredning av risker kring skjutplatsen, grundläggande kunskaper om 
förutsättningar att använda en lokal för sceneffekter (SBA, Skriftlig 
redogörelse, ansvarig person mm, SRVFS 2003:10, SRVFS 2004:3 och 
SRV 2004:4) 

6. Konsekvenser och störning som kan förekomma vid användning av 
pyrotekniska miiklar 

7. Allmänhetens säkerhet före, under och efter skjutning 

8. Utredning av risker med pyrotekniska miiklar 

Sceneffektteori, 4 timmar 
l. Produktkännedom, funktion och risker 

2. statisk elektricitet 

3. Städning efter avskjutning 

Praktiska moment, 20 timmar 
l. Pjäskännedom, planering, sammankoppling och modifiering av 

tändsystem 

2. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade 
händelser 

3. Skjutplatsens läge och beskaffenhet, bedömning av lämpligt 
säkerhetsavstånd, samt utredning av risker kring skjutplatsen 

4. Brandövning 

5. Egna provskjutningar med gott resultat ska utfåras 
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Utbildning för A-fyrverkeri 
(omfattning: 2 dagar) 

Teoretiska moment 

Basteori, 4 timmar 
l. Delar av författningar relevanta fcir pyrotekniska artiklar 

2. Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

3. Föreskrifter om explosiva varor 

Bilaga 2 

4. MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. 

5. Ordningslagen och lokala föreskrifter 

6. DN-klassificering av explosiva varor 

7. Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av 
andra skäl inte ska användas 

8. skaderisk 

Utomhusteori, 4 timmar 
l. Produktkännedom, funktion och risker 

2. Väderförhållanden 

3. skjutplatsens läge och beskaffenhet samt bedömning av lämpligt 
säkerhetsavstånd 

4. Städning efter avskjutning 

Praktiska moment, 8 timmar 
l. Pjäskännedom 

2. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade 
händelser 

3. Brandövning 
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Bilaga 3 

Utbildning för B-fyrverkeri 
(Fullgjord utbildning A-jjwverkeri utgör ettförkunskapskrav för denna 
utbildning. Omfattning: 3 dagar) 

Teoretiska moment, 8 timmar 
l. Kunskap om explosiva ämnen och explosivämneskemi med inriktning 

på pyroteknik 

2. Konsekvenser och störningar som kan förekomma vid användning av 
pyrotekniska miiklar 

3. Allmänhetens säkerhet före, under och efter skjutning 

4. Utredning av risker med pyrotekniska artiklar 

5. skjutplatsens läge och beskaffenhet, bedömning av lämpligt 
säkerhetsavstånd samt utredning av risker kring skjutplatsen 

Praktiska moment, 16 timmar 
l. Fördjupad produktkännedom, planering, sammankoppling och 

modifiering av tändsystem 

2. Egna provskjutningar med gott resultat ska utföras 
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Bilaga 4 

Minimum innehåll i utbildningar till användning av vissa 
artiklar i kategori Pl och artiklar i kategori P2 

Teoretiska moment 
l. Delar av författningar relevanta får pyrotekniska artiklar 

2. Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

3. Föreskrifter om explosiva varor 

4. MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i tenäng 

5. Ordningslagen och lokala föreskrifter 

6. DN-klassificering av explosiva varor 

7. Produktkännedom, funktion och risker 

8. Omhändetiagande (destruktion) av produkter som inte fungerar, är 
gamla eller av andra skäl inte ska användas 

9. Utredning av risker med pyrotekniska atiiklar 

1 O. Säkerhet före, under och efter användningen 

11. statisk elektricitet 

Praktiska moment 
l. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade 

händelser 

2. I förekommande fall, platsens läge och beskaffenhet samt bedömning av 
säkerhetsavstånd 

3. Planering, sammankoppling och andra föreberedelser få re 
användningen 

4. Egna provslgutningar med gott resultat ska utföras 
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Förslag till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska 
artiklar och ammunition 

Myndigheten för samhällsskyeld och beredskap föreskriver 1 följande med 
stöd av 25 §förordningen (2010:1075i om brandfarliga och explosiva varor 
och 6 § förordning (20 11:811) om ackreditering och teknisk kontroll. 

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 

Tillämpningsområde 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om tillhandahållande på 
marimaden av pyrotekniska artiklar och ammunition. 

Undantag från godkännandekravet 

2 § Följande ammunition och pyrotekniska artiklar undantas från 
godkännandekravet enligt 12 §lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. 

l. Ammunition som har genomgått kontroll i enlighet med konventionen 
av den l juli 1969 om ömsesidigt erkännande av kontrollstämplar på 
handeldvapen (CIF-konventionen) och fårsetts med CIP-stämpel. 

2. Pyrotekniska artiklar som är avsedda för icke-kommersiell användning 
av polisen eller räddningstjänsten. 

3. Pyrotekniska miildar som är avsedda för användning inom flyg- och 
rymdindustrin. 

4. Pyrotekniska a1iiklar som tillverkats i Sverige för tillverkarens eget 
bruk 

1 Jfi: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marimaden av 
pyrotelmiska miildar (omarbetning) (EUT Ll78, 28.6.2013, s. 27-65. Celex 3201310029) 
samt Kommissionens genomfårandedirektiv 2014/58/EU av den 16 april2014 om 
imättande av ett system fdr pyrotekniska miiklars spårbarhet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG (EUT 1115, 17.4.2014, s. 28-31, Celex 
3201410058). Amnälan har gjmis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG 
av den 22 juni 1998 om ett informationsforfarande beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter fdr informationssamhällets tjänster (EGT 1204, 
21.7.1998, s. 37 Celex 0199810034). 
2 Förordningen senast ändrad (2010:1160). 
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5. Marina utrustningar som omfattas av direktiv 96/98/EG. 

6. Knallhattar som är särskilt avsedda att användas i leksaker som omfattas 
av direktiv 2009/48/EG. 

7. Pyrotekniska artiklar som visas och används i marknadsföringssyfte vid 
mässor, utställningar och förevisningar under forutsättning att en väl 
synlig skylt tydligt anger mässans, utställningens eller förevisningens 
namn och datum. Det ska också framgå att miiklarna inte uppfyller 
leraven för utsläppande på marknaden och att de inte är tillgängliga för 
försäljning innan de har bedömts uppfylla kraven. 

8. Pyrotekniska artiklar som används för forskning, utveckling och 
provning under förutsättning att de har väl synlig märkning som tydligt 
anger att miiklarna inte uppfyller kraven för utsläppande på marknaden 
och att de inte får användas för annat ändamål än forskning, utveckling 
och provning. 

Undantag från bestämmelserna i 2-6 kap i denna författning 

3 § Bestämmelserna i 2-6 kap i denna författning ska inte tillämpas på 

l. pyrotekniska artiklar som är avsedda för icke-kommersiell användning 
av försvarsmakten, 

2. explosiva varor för civilt bruk som faller inom tillämpningsområdet för 
direktiv 2014/28/EU, eller 

3. ammunition. 

Definitioner och förkortningar 

4 § De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller 
förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används 
med samma innebörd i denna författning. 

I denna författning avses med 

ammunition 

anmält organ 

bedömning av 
överensstämmelse 

CE-märkning 

projektiler, drivladdningar och lös ammunition som 
används i handeldvapen, andra skjutvapen och miilleri 
(gäller inte patroner till arbetsverktyg avsedda för slakt, 
byggnadsarbete, industriellt eller liknande bruk), 

organ som är anmält till Europeiska unionen enligt 
7-9 §§lagen (2011 :791) om ackreditering och teknisk 
kontroll för uppgifter i samband med bedömning av 
överensstämmelse av pyrotekniska artiklar i enlighet 
med direktiv 2013/29/EU, 

process där det visas huruvida de väsentliga 
säkerhetskraven i denna författning för en pyroteknisk 
miikel har uppfyllts, 

märkning genom vilken tillverkaren visar att den 
pyrotekniska artikeln överensstämmer med de 
tillämpliga kraven i hatmoniserad unionslagstiftning 
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direktiv 
2014/28/EU 

direktiv 96/98/EG 

direktiv 
2009/48/EG 

direktiv 
2013/29/EU 

distributör 

förordning nr 
765/2008 

förordning nr 
1907/2006 

fyrverkeri 

harmoniserade 
standarder 

harmoniserad 
unionslagstiftning 

som föreskriver CE-märkning, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av 
den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden och övervakning av explosiva varor för 
civilt bruk (omarbetning), 

Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 
om marin utrustning, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av 
den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av 
den 12 juni 2013 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning), 

fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom 
tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en 
pyroteknisk miikel på marknaden, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 
och marimadskontroll i samband med saluföring av 
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 
339/93, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 
iltvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG 
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG, 

pyrotelmisk artikel avsedd för underhållning, 

de standarder som är harmoniserade enligt direktiv 
2013/29/EU, 

unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för 
saluföring av produkter, 
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importör 

person med 
specialistkunskap 

pyroteknisk artikel 

pyrotelmisk sats 

pyrate/miska 
sceneffekter 

pyroteknisk 
utrustning för 
fordon (PU) 

registrerings
nummer 

teknisk 
specifikation 

tillbakadragande 

tillhandahållande 
på marknaden 

tillverkare 

utsläppande på 
marknaden 

återkallelse 

fysisk eller juridisk person som är etablerad inom 
unionen och släpper ut en pyroteknisk artikel från ett 
tredjeland på unionsmarknaden, 

person som uppfyller de särskilda krav för hantering 
av pyrotekniska artiklar som fastställs av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, 

föremål som innehåller pyroteknisk sats, 

explosivämne eller explosiv blandning avsedd att 
framkalla en verkan genom vänne, ljus, ljud, gas eller 
rök, eller en kombination av dessa som resultat av 
självunderhållande exoterma kemiska reaktioner, 

pyrotekniska artiklar avsedda får scenbruk inomhus 
eller utomhus, inklusive för film- och TV-inspelningar . 
eller liknande användningsområden, 

fordonskomponent som innehåller pyroteknisk sats, 

nummer utfårdats av ett anmält organ för en 
pyroteknisk artikel när det anmälda organet har 
bedömt att den pyrotekniska artikeln överensstämmer 
med kraven i denna författning, 

dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en 
pyroteknisk artikel ska uppfylla, 

åtgärd för att förhindra att en pyroteknisk artikel i 
leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, 

vmje leverans av en pyrotelmisk artikel får 
distribution, förbrulming eller användning på 
unionsmarimaden i samband med kommersiell 
verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, 

fysisk eller juridisk person som tillverkar en 
pyrotelmisk miikel eller som låter konstruera eller 
tillverka en sådan miikel och saluför den pyrotelmiska 
artikeln, i eget namn eller under eget varumärke, 

första gången en pyrotelmisk miikel tillhandahålls på 
unionsmarknad en, 

åtgärd för att dra tillbaka en pyrotelmisk miikel som 
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övriga pyro
tekniska artiklar 

redan tillhandahållits slutanvändaren, 

pyrotekniska artiklar som vare sig är fyrverkerier eller 
pyrotekniska sceneffekter. 

2 kap. Kategorisering av pyrotekniska artiklar 

1 § Pyrotekniska artiklar som släpps ut på marknaden ska kategoriseras 
baserat på typ av användning eller syfte och skadepotential inklusive 
ljudnivå enligt följande: 

Fyrverkerier 

Kategori Fl 

Fyrverkerier med mycket låg skadepotential och försumbar ljudnivå 
avsedda för användning inom avgränsade områden, inklusive fyrverkerier 
avsedda för användning inne i bostäder. 

Kategori F2 

Fyrverkerier med låg skadepotential och låg ljudnivå avsedda får 
användning utomhus inom avgränsade områden. 

Kategori F3 

Fyrverkerier med medelhög skadepotential avsedda för användning utomhus 
inom stora öppna områden. Ljudnivån hos dessa artiklar får inte vara 
skadlig för människors hälsa. 

Kategori F4 

Fyrverkerier med hög skadepotential avsedda att endast användas av 
personer med specialistkunskaper (vanligen kallade "fyrverkerier för 
professionell användning") och vars ljudnivå inte är skadlig för människors 
hälsa. 

Pyrotekniska sceneffekter 

Kategori TI 

Pyrotekniska sceneffekter som har en låg skadepotential. 

Kategori T2 

Pyrotekniska sceneffekter som är avsedda att endast användas av personer 
med specialistkunskaper. 

Övriga pyrotekniska artiklar 

Kategori PI 

Övriga pyrotekniska miiklar som har en låg skadepotential. 

Kategori P2 

Övriga pyrotekniska miiklar som är avsedda att endast användas av personer 
med specialistkunskaper. 
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3kap. Bedömning av överensstämmelse 

Väsentliga säkerhetskrav 

1 § Pyrotekniska miiklar får inte släppas ut på marknaden innan de 
genomgått bedömning av överensstämmelse med säkerhetskraven i enlighet 
med denna författning. 

Förmodan om överensstämmelse 

2 § Pyrotekniska miiklar som överensstämmer med hannoniserade 
standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjmis i 
Europeiska unionens officiella tidning, ska fårutsättas överensstämma med 
de väsentliga säkerhetskrav i bilaga 1 som omfattas av dessa standarder eller 
delar av dem. 

Bedömning av överensstämmelse 

3 § Bedömningen av pyrotekniska artiklars överensstämmelse ska följa 
förfarande l, 2 eller 3: 

l. EU-typkontroll (modul B) enligt bilaga 2, och 

överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 
tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa 
intervall (modul C2) enligt bilaga 2, eller 

överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produktionen (modul D) enligt bilaga 2, eller 

- överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produkter (modul E) enligt bilaga 2. 

2. Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter 
(modul G) enligt bilaga 2. 

3. Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring 
(modul H) som avses i bilaga 2, dock endast i fråga om fyrverkerier i 
kategori F4. 

4 § Bedömning av överensstämmelse ska utföras av ett anmält organ. 

ED-försäkran om överensstämmelse 

5 § Om bedömningen har visat att den pyrotekniska miikeln uppfyller de 
tillämpliga kraven ska en ED-försäkran om överensstämmelse upprättas för 
vmje produktmodelL 

6 § I ED-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga 
säkerhetskraven i bilaga l har visats vara uppfyllda. 

7 § ED-försäkran om överensstämmelse ska vara på svenska, utfonnas i 
enlighet med mallen i bilaga 3 och innehålla de uppgifter som anges i de 
relevanta modulerna i bilaga 2. ED-försäkran om överensstämmelse ska 
regelbundet uppdateras. 

8 § Om en pyroteknisk artikel omfattas av mer än en unionsakt där det 
ställs krav på ED-försäkran om överensstämmelse, ska en enda ED-
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försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I 
denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska 
lämnas en publikationshänvisning till dem. 

Registreringsnummer 

9 § Om bedömningen har visat att den pyrotekniska artikeln uppfyller de 
tillämpliga Irraven ska miikeln märkas med ett registreringsnummer. 

10 § Registreringsnumret ska ha följande uppbyggnad: "X:XXX- YY
ZZZZ ... ", där 

l. XXXX är det fyrsiffriga identifieringsnumret för det anmälda organ 
som bedömde överensstämmelse enligt modul B, modul G eller modul 
H i bilaga 2, 

2. YY är kategori av den pyrotekniska artikeln enligt 2 kap. och 

3. ZZZZ ... är ett löpnummer som det anmälda organet tilldelade den 
pyrotekniska miikeln. 

4 kap. Märkning 

1 § Pyrotekniska miiklar som släpps ut på marknaden ska ha en märkning 
som är synlig, läsbar och varaktig. Information i märkningen ska vara tydlig 
och lättbegriplig. 

2 § Märkningen av pyrotekniska miiklar ska vara på svenska. 

CE-märkning 

3 § Pyrotekniska miiklar som genomgått bedömning av överensstämmelse 
enligt 3 kap. 3 § och bedömts uppfylla de tillämpliga kraven ska vara CE
märkta. CE-märkningen ska göras enligt förordning nr 765/2008 samt enligt 
vad som föresirrivs i lagen (2011 :791) om ackreditering och teknisk 
kontroll. 

4 § CE-märkningen ska göras på de pyrotekniska miiklarna eller, om detta 
inte är möjligt eller lämpligt på grund av den pyrotekniska artikelns 
egenskap, på förpackningen och i de medföljande dokumenten. 

5 § CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets 
identifikationsnummer, om organet medverkar i produktionskontroll en. 

Det amnälda organets identifikationsnummer ska fåstas av organet självt 
eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren. 

6 § CE-märkningen och i tillämpliga fall det anmälda organets 
identifikationsnummer får åtföljas av ett annat märke som anger en särskild 
risk eller ett särskilt användningsområde. 

Märlming utöver CE-märkning på pyrotekniska artiklar som inte 
utgör pyrotekniska säkerhetsutrustningar i fordon 

7 § Märkningen av pyrotelmiska miiklar som inte utgör pyrotelmiska 
säkerhetsutrustningar i fordon ska im1ehålla uppgifter om 
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- tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke 
samt den postadress där tillverkaren kan kontaktas och, om tillverkaren 
inte är etablerad i unionen, importörernas namn, registrerade firmanamn 
eller registrerade varumärke och den postadress på vilken de kan 
kontaktas, 

- artikelns namn och typ, 

- miikelns registreringsnummer och produkt-, parti- eller serienummer, 

- miikelns kategori enligt 2 kap., 

- åldersgräns enligt 2 kap. 6 och 8 §§Förslag till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om användning och 
överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition, 

- explosivämnets nettovikt, 

- bruksanvisning som är utformad i logisk följd, är anpassad till det 
förhållande som råder där den pyrotekniska miikeln ska användas, 

- tillverkningsår för fyrverkerier i kategori F3 och F4, och 

- minsta säkerhetsavstånd där så är lämpligt. 

Den angivna adressen i första strecksatsen ska ange en enda kontaktpunkt 
där tillverkaren kan kontaktas. 

8 § Märkningen av pyrotekniska miildar som inte utgör pyrotekniska 
säkerhetsutrustningar i fordon ska också innehålla uppgiften 

- "Får användas av allmänheten" för de pyrotekniska miildar som får 
användas av allmänheten enligt 2 kap. l och 2 §§Förslag till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
användning och överlåtelse av pyrotekniska miiklar och ammunition, 
eller 

- "Får endast användas av personer med specialistkunskap" för 
pyrotekniska artiklarna i kategori F4, Tl, T2 och P2 samt de 
pyrotekniska miiklar i kategori F2, F3 och PI som inte får göras 
tillgängliga för allmänheten. 

9 § Fyrverkerier och pyrotekniska sceneffekter ska också märkas med 
information om minsta säkerhetsavstånd och följande information om 
användningsplats. 

- Kategori Fl där så är tillämpligt: "Får endast användas utomhus". 

- Kategori F2: "Får endast användas utomhus". 

- Kategori F3: "Får endast användas utomhus". 

- Kategori Tl där så är tillämpligt: "Får endast användas utomhus". 

lO§ Om det inte finns tillräckligt med plats på den pyrotekniska artikeln 
för de märkningar som anges i 7-9 §§ska informationen finnas på den 
minsta förpackningsenheten. 
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Märlming utöver CE-märkning på pyrotekniska säkerhetsutrustningar 
i fordon 

11 § Märkningen av de pyrotekniska säkerhetsutrustningarna i fordon ska 
innehålla uppgifter om 

- tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke 
samt den postadress där tillverkaren kan kontaktas och, om tillverkaren 
inte är etablerad i unionen, imp01iöremas namn, registrerade firmanamn 
eller registrerade varumärke och den postadress på vilken de kan 
kontaktas, 

artikelns namn och typ, 

miikelns registreringsnummer och produkt-, pmii- eller serienummer, och 

- vid behov, säkerhetsinstruktioner. 

Den angivna adressen i första strecksatsen ska ange en enda kontaktpunkt 
där tillverkaren kan kontaktas. 

12 § Om det inte finns tillräckligt med plats på den pyrotekniska atiikeln 
för de märkningar som anges i 11 §,ska informationen finnas på 
förpackningen. 

5 kap. Tillverkarnas, importörernas och distributörernas 
skyldigheter 

Tillverkarnas skyldigheter 

1 § Innan en pyroteknisk miikel släpps ut på marlmaden, ska tillverkaren 
se till att 

miikeln har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga 
säkerhetskraven i bilaga l, 

- artikeln är kategoriserad, enligt 2 kap., 

- den telmiska dokumentation som avses i bilaga 2 har utarbetats och 
miikeln har bedömts uppfylla de tillämpliga kraven enligt 3 kap., 

- artikeln är märkt enligt 4 kap., samt 

en ED-försäkran om överensstämmelse enligt 3 kap. har upprättats. 

Genom att upprätta ED-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren 
ansvar för att den pyrotelmiska atiikeln överensstämmer med kraven i denna 
författning. 

2 § Efter att en pyroteknisk miikel har släppts ut på marimaden ska 
tillverkaren 

- behålla den telmiska dokumentationen och ED-försäkran om 
överensstämmelse i tio år, 

se till att det finns rutiner som garanterar att serietillverkningen f01isätter 
att överensstämma med kraven i denna författning. Hänsyn ska tas till 
ändringar i den pyrotelmiska mtikelns konstruktion eller egenskaper och 
ändringar i de harmoniserade standarderna eller andra tekniska 
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specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse 
för en pyroteknisk artikel, 

- på en motiverad begäran från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap utföra slumpvis provning av pyrotekniska artiklar som 
tillhandahålls på marknaden, 

- granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, pyrotekniska 
artiklar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av 
pyrotekniska artiklar samt infmmera distributörerna om all sådan 
övervakning, när det anses lämpligt med tanke på de risker som en 
pyroteknisk artikel utgör och för att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet, 

- omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att :fa den 
pyrotekniska artikeln att överensstämma med kraven i denna författning 
eller, om så är lämpligt, tillbakadra eller återkalla artikeln, i det fall där 
tillverkaren anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk artikel inte 
överensstämmer med kraven. Om den pyrotekniska artikeln utgör en risk 
ska tillverkaren dessutom omedelbart underrätta Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och lämna uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

- på motiverad begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i 
pappersform eller elektronisk form och på svenska eller engelska ge 
myndigheten all information och dokumentation som behövs får att visa 
att den berörda pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven i 
denna författning, samt 

på begäran sarnarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de 
berörda pyrotekniska artiklarna. 

3 § Tillverkaren ska på begäran av Myndigheten får samhällsskydd och 
beredskap identifiera 

- de tillverkare, impmtörer och distributörer som har levererat en 
pyroteknisk artikel till den, och 

de tillverkare, importörer och distributörer som den har levererat en 
pyrotelmisk artikel till. 

Tillverkaren ska kunna lämna den information som avses i ovanstående 
stycke i tio år efter det att den har fått den pyrotelmiska artikeln levererad 
och i tio år efter det att den har levererat den pyrotelmiska artikeln. 

4 § Tillverkaren ska också 

l. föra register över alla registreringsnummer för pyrotelmiska artiklar som 
de har tillverkat, tillsammans med handelsnamn, allmän typ, unde1typ 
och i förekommande fall tillverlmingsställe i minst tio år efter det att 
artikeln släppts ut på marlmaden, 

2. överlämna registret till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
om verksamhetenen upphör, och 
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3. på motiverad begäran förse behöriga myndigheter och 
marknadsövervakningsmyndigheter i alla medlemsstater med de 
uppgifter som avses i punkten l i denna paragraf. 

5 § Tillverkaren av en pyroteknisk säkerhetsutrustning i fordon ska se till 
att det säkerhetsdatablad som sammanställs enligt bilaga II till förordning nr 
1907/2006 och som beaktar yrkesmässiga användares särskilda behov 
tillhandahålls dessa användare på det språk som de begär. 

säkerhetsdatabladet får tillhandahållas på papper eller elektroniskt, förutsatt 
att den yrkesmässiga användaren har nödvändiga medel för att ta del av det. 

Importörernas skyldigheter 

6 § Innan en pyroteknisk artikel släpps ut på marknaden, ska imp01iören 
se till att 

- tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som avses i bilaga 
2 och har utfö1i bedömningen av överensstämmelse enlig 3 kap., 

- artikeln är märkt enligt 4 kap., samt 

- artikeln åtfoljs av de dokument som krävs. 

7 § Om en impmiör anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk miikel 
inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga l får 
impo1iören inte släppa ut den pyrotekniska miikeln på marknaden förrän 
den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om den pyrotekniska 
miikeln utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta. 

8 § Efter att en pyroteknisk miikel har släppts ut på marknaden ska 
importören 

- så länge den har ansvar för en pyroteknisk a1iikel, se till att förvarings
eller transportförhållandena for den pyrotekniska miikeln inte äventyrar 
artikelns överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga l, 

- under tio år hålla en kopia av BU-försäkran om överensstämmelse 
tillgänglig för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och se till 
att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen, 

- på en motiverad begäran från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap utföra slumpvis provning av pyrotekniska artiklar som 
tillhandahålls på marknaden, 

- på motiverad begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i 
pappersform eller elektronisk form och på svenska eller engelska ge 
myndigheten all information och dokumentation som behövs for att visa 
att den berörda pyrotelmiska miikeln överensstämmer med kraven, 

- på begäran samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de 
pyrotelmiska artiklarna som de har släppt ut på marlmaden, 
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granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, pyrotekniska 
atiiklar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av 
pyrotekniska atiiklar samt informera distributörerna om all sådan 
övervakning, när det anses lämpligt med tanke på de risker som en 
pyrotelmisk atiikel utgör och för att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet, samt 

omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den 
pyrotelmiska artikeln att överensstämrna med kraven i denna forfattning 
eller, om så är lämpligt, tillbakadra eller återkalla artikeln, i det fall där 
importören anser eller har skäl att tro att en pyrotelmisk artikel inte 
överensstämmer med kraven. 

Om den pyrotelmiska atiikeln utgör en risk ska irnpmiören dessutom 
omedelbati underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

9 § En imp01iör ska anses vara tillverkare enligt denna författning och ska 
ha samrna skyldigheter som tillverkaren har enligt 5 kap. 1-4 §§, när den 
släpper ut en pyroteknisk miikel på marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller ändrar en pyrotelmisk atiikel som redan släppts ut på 
marimaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med leraven i denna 
författning kan påverkas. 

10 § Importören ska på begäran av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap identifiera 

de tillverkare, importörer och distributörer som har levererat en 
pyroteknisk miikel till den, och 

de tillverkare, importörer och distributörer som den har levererat en 
pyrotelmisk miikel till. 

Irnp01iören ska kunna lämna den information som avses i ovanstående 
stycke i tio år efter det att den har fått den pyrotekniska atiikeln levererad 
och i tio år efter det att den har levererat den pyrotekniska atiikeln. 

11 § Imp01iörer ska också 

l. föra register över alla registreringsnummer för pyrotekniska artiklar som 
de har impmierat, tillsammans med handelsnarnn, allmän typ, undertyp 
och i förekommande fall tillverlmingsställe i minst tio år efter det att 
artikeln släppts ut på marlmaden, 

2. överlämna registret till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
om verksamheten upphör , och 

3. på motiverad begäran förse behöriga myndigheter och 
marlmadsövervalmingsrnyndigheter i alla medlemsstater med de 
uppgifter som avses i punkten l i denna paragraf. 
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Distributörenas skyldigheter 

12 § Innan en pyroteknisk miikel tillhandahålls på marlmaden, ska 
distributören kontrollera att artikeln är märlet enligt 4 kap. och åtföljs av de 
dokument som krävs. 

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk miikel inte 
överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga l, får 
distributören inte tillhandahålla den pyrotelmiska miikeln på marknaden 
fönän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om den 
pyrotelmiska miikeln utgör en risk ska distributören dessutom informera 
tillverkaren eller importören och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap om detta. 

13 § Efter att en pyroteknisk miikel har tillhandahållits på marimaden ska 
distributören 

- så länge den har ansvar för en pyroteknisk artikel, se till att förvarings
eller transpmiförhållandena får den pyrotekniska artikeln inte äventyrar 
mtikelns överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga l, 

- på motiverad begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i 
pappersform eller elektronisk fonn och på svenska eller engelska ge 
myndigheten all infmmation och dokumentation som behövs får att visa 
att den berörda pyrotelmiska atiikeln överensstämmer med kraven, 

- på begäran samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskema med de 
pyrotelmiska miiklarna som de har tillhandahållit på marknaden, samt 

- försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få den 
pyrotelmiska artikeln att överensstämma med kraven i denna fårfattning 
eller, om så är lämpligt, tillbakadra eller återkalla atiikeln, i det fall där 
distributören anser eller har skäl att tro att en pyrotelmisk atiikel inte 
överensstämmer med kraven. 

Om den pyrotelmiska a1iikeln utgör en risk ska distributören dessutom 
omedelbart underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

14 § En distributör ska anses vara tillverkare enligt denna författning och 
ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt 5 kap. 1-4 §§, när den 
släpper ut en pyrotelmisk atiikel på marimaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller ändrar en pyroteknisk miikel som redan släppts ut på 
marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med leraven i denna 
författning kan påverkas. 

15 § Distributören ska på begäran av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap identifiera 

- de tillverkare, imp01iörer och distributörer som har levererat en 
pyrotelmisk atiikel till den, och 
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- de tillverkare, impmiörer och distributörer som den har levererat en 
pyroteknisk miikel till. 

Importören ska kunna lämna den infonnation som avses i ovanstående 
stycke i tio år efter det att den har fått den pyrotekniska miikeln levererad 
och i tio år efter det att den har levererat den pyrotekniska artikeln. 

6 kap. Anmälda organens skyldigheter 

l § Anmälda organ ska bekräfta tillverkarens kategorisering av 
pyrotekniska aliildar som en del av bedömningen av överensstämmelse 
enligt 3 kap. 

2 § Anmälda organ som utför bedömningar av överensstämmelse ska 
tilldela registreringsnummer enligt 3 kap. l O §till de pyrotekniska miiklar 
vilka har varit föremål för bedömningen. 

3 § Anmälda organ som utför förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse enligt modul B, modul G eller modul H i bilaga 2 ska 
föra register över de pyrotekniska miiklar vilka de har bedömt uppfylla de 
tillämpliga kraven enligt fonnatet i bilaga 4. 

Registret ska upprättas och innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga 
4. Uppgifterna ska bevaras i minst tio år från den dag då anmälda organen 
utfärdade ED-typintyg, intyg om överensstämmelse respektive 
godkännanden enligt modul B, modul G respektive modul H i bilaga 2. 

De anmälda organen ska regelbundet uppdatera registret och göra det 
offentligt på internet. 

4 § Om anmälan av ett organ for bedömning av överensstämmelse dras 
tillbaka, ska organet överföra registret till ett annat anmält organ eller till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

7 kap. Undantag i enskilda fall 

l § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall om 
särskilda skäl föreligger medge undantag från denna forfattning. Undantag 
får medges enelast om det är förenligt med direktiv 20 13/29/EU. 

l. Denna författning träder i kraft den l maj 2015. Samtidigt upphör 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 
2014:3) om pyrotekniska miiklar att gälla. 

2. De pyrotekniska säkerhetsutrustningar i fordon som godkänts i Sverige 
före den 4 juli 2013 får tillhandahållas på marknaden tills deras 
goclkä1manclen löper ut. 

3. De fyrverkerier for allmänheten som godkänts i Sverige fore den 4 juli 
201 O får tillhandahållas på marknaden tills deras godkännanden löper 
ut, dock längst till den 4 juli 2017. Raketer innehållande mer än 75 g 
explosivämnets nettovikt får emellertid överlåtas enelast till mottagare 
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som innehar tillstånd för hantering i enlighet med 16 § lagen 
(20 l O: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. 

4. De fyrverkerier avsedda att användas endast av personer med 
specialistkunskaper, pyrotekniska sceneffekter och övriga pyrotekniska 
artiklar, utom pyrotekniska säkerhetsutrustningar i fordon, som 
godkänts i Sverige före den 4 juli 2013 får tillhandahållas på marknaden 
tills deras godkännanden löper ut, dock längst till den 4 juli 2017. 
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Bilaga l 

Väsentliga säkerhetskrav 

l. V mje pyroteknisk artikel ska ha de egenskaper som tillverkaren har 
uppgett till det anmälda organet for att säkerställa högsta skyddsnivå 
och pålitlighet. 

2. Vmje pyrotelmisk artikel ska vara utfonnad och tillverkad så att den kan 
destrueras på ett säkert sätt med ett forfarande som ger minsta möjliga 
milj ö effekter. 

3. Alla pyrotekniska miiklar ska fungera felfritt när de används på avsett 
sätt. 

Vmje pyrotelmisk artikel ska provas under realistiska forhållanden. Om 
detta inte är möjligt i ett laboratorium, ska provningarna utföras under 
samma förhållanden som råder där de pyrotekniska atiiklarna ska 
användas. 

Följande upplysningar och egenskaper ska beaktas eller provas. 

a. Konstruktion och karakteristiska egenskaper, inklusive detaljerad 
kemisk sammansättning (de använda ämnenas vikt och andelar i 
procent) och dimensioner. 

b. Den pyrotelmiska artikelns fysiska och kemiska stabilitet under alla 
normala, forutsägbara och miljömässiga förhållanden. 

c. Känslighet för normal och förutsägbar hantering inklusive transport. 

d. Förenlighet mellan alla beståndsdelar när det gäller deras kemiska 
stabilitet. 

e. Den pyrotelmiska artikelns beständighet mot fukt, om den är avsedd 
att användas under fuktiga eller våta forhållanden och om dess 
säkerhet eller pålitlighet kan påverkas negativt av fukt. 

f. Beständighet mot låga och höga temperaturer, om den pyrotelmiska 
artikeln ska förvaras eller användas vid sådana temperaturer och 
dess säkerhet eller pålitlighet kan påverkas negativt av nedkylning 
eller upphettning av en beståndsdel eller av den pyrotekniska 
artikeln i sin helhet. 

g. skyddsanordningar som ska förhindra för tidig eller oavsiktlig 
initiering eller antändning. 

h. Lämpliga anvisningar och om nödvändig märlming för säker 
hantering, förvaring, användning (inklusive säkerhetsavstånd) och 
destruktion. 

1. Förmågan hos den pyrotekniska artikeln, dess hölje eller övriga 
beståndsdelar att motstå åldring under normal, förutsägbar 
förvaring. 
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j. Specifikation av alla anordningar och tillbehör som krävs samt 
bruksanvisning för att den pyrotekniska artikeln ska fungera säkert. 

Under transp01i och annan normal hantering ska de pyrotekniska artiklarna 
vara så konstruerade att den pyrotekniska satsen inte kan komma ut, såvida 
inte annat anges i tillverkarens bruksanvisning. 

4. Pyrotelmiska atiiklar får inte innehålla andra detonerande 
explosivämnen än svartkrut och lmallsats, med undantag för 
pyrotelmiska artiklar i kategorierna P l, P2, T2 och fyrverkerier i 
kategori 4 som uppfyller följande villkor. 

a. Det detonerande explosivämnet kan inte på ett enkelt sätt utvinnas ur 
den pyrotelmiska atiikeln. 

b. När det gäller kategori P l: den pyrotekniska atiikeln kan inte alstra 
en detonation under funktion eller kan inte, på det sätt den är 
konstruerad och tillverkad, på egen hand initiera sekundära 
explosivämnen. 

c. När det gäller kategorierna 4, T2 och P2: den pyrotekniska artikeln 
är antingen konstruerad för att inte alstra en detonation under 
funktion eller konstruerad för att detonera men utan att, på det sätt 
den är konstruerad och tillverkad, på egen hand kunna initiera 
sekundära explosivämnen. 

5. De olika kategorierna pyrotekniska artiklar ska även uppfylla följande 
krav: 

A. Fyrverkerier 

l. Tillverkaren ska dela in fyrverkerierna i olika kategorier enligt 2 kap. i 
denna författning utifrån explosivämnets nettovikt, säkerhetsavstånd, 
ljudnivå eller lilmande. Kategorin ska tydligt anges i märkningen. 

a. Fyrverkerier i kategori l ska uppfylla följande krav. 

i) säkerhetsavståndet ska vara minst l m. När så är lämpligt får 
säkerhetsavståndet dock vara k01iare. 

ii) Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande 
ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid säkerhetsavståndet. 

iii) Kategori F l ska inte omfatta smällare, lmallskottslilmande 
smällare eller fyrverkeritåttor bestående av smällare eller 
knallskottslilmande smällare. 

b. Fyrverkerier i kategori F2 ska uppfylla följande krav. 

i) Säkerhetsavståndet ska vara minst 8 m. När så är lämpligt får 
säkerhetsavståndet dock vara kortare. 
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ii) Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande 
ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid säkerhetsavståndet. 

c. Fyrverkerier i kategori F3 ska uppfylla följande krav: 

i) säkerhetsavståndet ska vara minst 15 m. När så är lämpligt får 
säkerhetsavståndet dock vara kortare. 

ii) Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande 
ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid säkerhetsavståndet. 

2. Fyrverkerierna får bara tillverkas av material som minimerar de risker 
som avfallet kan innebära för hälsa, egendorn och miljö. 

3. Antändningsmetoden ska synas tydligt eller anges i märkningen eller 
bruksanvisningen. 

4. Fyrverkerier får inte röra sig på ett oberäkneligt och oförutsägbmi sätt. 

5. Fyrverkerier i kategori Fl, F2 eller F3 ska vara skyddade mot oavsiktlig 
antändning, antingen genom ett skyddande hölje, förpackningen eller 
miikelns konstruktion. Fyrverkerier i kategori 4 ska skyddas mot 
oavsiktlig antändning genom metoder som anges av tillverkaren. 

B. Övriga pyrotekniska artiklar 

l. Pyrotekniska miiklar ska vara utformade så att riskerna för hälsa, 
egendom och miljö minimeras vid normal användning. 

2. Antändningsmetoden ska synas tydligt eller anges i märkning eller 
bruksanvisning. 

3. Pyrotekniska artiklar ska vara utformade så att de risker som avfallet 
kan innebära för hälsa, egendorn och miljö minimeras vid oavsiktlig 
antändning. 

4. Pyroteknisk artikel ska fungera felfritt fram till den "bäst före" -dag som 
angetts av tillverkaren. 

C. Tändningsanordningar 

l. Tändningsanordningarna ska kunna initieras på ett pålitligt sätt och ha 
tillräcklig initieringskapacitet under normala, forutsägbara 
användningsförhållanden. 

2. Tändningsanordningama ska vara skyddade mot elektrostatiska 
urladdningar under normala, förutsägbara användnings- och 
förvaringsförhållanden. 

3. Elektriska tändningsanordningar ska vara skyddade mot 
elektromagnetiska fålt under normala, förutsägbara användnings- och 
förvaringsförhållanden. 
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4. Höljen till stubiner ska ha tillräcklig mekanisk styrka och tillräckligt 
kunna skydda det explosiva innehållet när detta utsätts för nom1al, 
förutsägbar mekanisk påfrestning. 

5. Uppgift om stubinernas brinntider ska medfölja artikeln. 

6. Uppgift om de elektriska egenskaperna för elektriska tändare ska 
medfölja miikeln (t.ex. övre gränsvärde för icke-tändning, resistans 
osv.). 

7. Ledningarna på de elektriska tändningsanordningarna ska, med hänsyn 
till den avsedda användningen, ha tillräcklig isolering och mekanisk 
styrka, och förbindelsen till tändningsanordningen ska vara tillräckligt 
hållfast. 
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Bilaga 2 

Förfarande for bedömning av överensstämmelse 

I. MODUL B: EU-typkontroll 

l. EU-typkontroll är den del av ett forfarande for bedömning av 
överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker en 
pyroteknisk artikels tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar 
att den uppfyller de tillämpliga kraven i denna författning. 

2. EU-typkontroll ska utföras i form av en bedömning av den tekniska 
konstruktionens lämplighet för den pyrotekniska atiikeln genom 
granskning av den tekniska dokumentation och de underlag som avses i 
punkt 3 samt undersökning av ett provexemplar av den kompletta 
produkten (kombination av produktionstyp och konstruktionstyp) som 
är representativt för produktionen i fråga. 

3. Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt 
anmält organ. 

Ansökan ska innehålla 

a. tillverkarens namn och adress, 

b. en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till 
något annat anmält organ, och 

c. den tekniska dokumentationen. 

Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om 
den pyrotekniska artikeln uppfyller de tillämpliga kraven i denna 
författning och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning 
av riskerna. Den telmiska dokumentationen ska im1ehålla de 
tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även 
en beskrivning av den pyrotelmiska artikelns konstruktion, 
tillverlming och funktion. Den telmiska dokumentationen ska i 
tillämpliga fall innehålla åtminstone 

i) en allmän beskrivning av den pyrotekniska artikeln, 

ii) konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över 
komponenter, delmonteringar, kretsar etc., 

iii) beskrivningar och förklaringar som behövs för att forstå dessa 
ritningar och scheman och hur den pyrotelmiska artikeln 
fungerar, 

iv) en förteclming över de harmoniserade standarder som helt eller 
delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjmis 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 väsentliga 
säkerhetskraven i denna författning, inbegripet en fö1ieckning 
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över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det 
gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den 
tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har 
tillämpats, 

v) resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc., 
och 

vi) provningsrapporter. 

d. provexemplar som är representativa fcir den planerade produktionen. 
Det amnälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar får 
att genomföra provningsprogrammet, och 

e. Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska 
konstruktionen är lämplig. I underlaget ska alla dokument som har 
använts anges, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna 
inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla 
resultaten av provningar som utförts i enlighet med andra relevanta 
tekniska specifikationer i lämpligt laboratorium som tillhör 
tillverkaren, eller i något annat provningslaboratorium för dennes 
räkning och under dennes ansvar. 

4. Det anmälda organet ska 

( 

I fråga om den pyrotekniska miikeln: 

4.1 granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att 
bedöma den tekniska konstruktionens lämplighet. 

I fråga om provexemplaret eller provexemplaren: 

4.2 kontrollera att provexemplaret eller provexemplaren har 
tillverkats i överensstämmelse med den tekniska 
dokumentationen, samt identifiera såväl de delar som är 
konstruerade enligt de tillämpliga specifikationerna i de relevanta 
harmoniserade standarderna som de delar som är konstruerade i 
enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer, 

4.3 utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar 
för att, i de fall tillverkaren har valt att använda lösningarna i de 
relevanta harmoniserade standarderna, kontrollera att dessa 
lösningar har använts på rätt sätt, 

4.4 utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar 
för att, i de fall där lösningarna i de relevanta harmoniserade 
standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som 
tillverkaren använt, inklusive andra tillämpade relevanta tekniska 
specifikationer, uppfyller de motsvarande väsentliga 
säkerhetskraven i denna författning, och 

4.5 i samråd med tillverkaren bestämma på vilken plats 
undersökningarna och de nödvändiga proven ska genomföras. 
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5. Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges 
vilka åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 4 och vad de har 
resulterat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter 
genternot de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra 
hela eller delar av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke. 

6. Om typen uppfyller de krav i denna författning som är tillämpliga på 
den berörda pyrotekniska miikeln, ska det anmälda organet utfårda ett 
ED-typintyg till tillverkaren. Det intyget ska innehålla tillverkarens 
namn och adress, slutsatserna av undersökningen, eventuella 
giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den 
godkända typen. ED-typintyget kan ha en eller flera bilagor. 

ED-typintyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs 
för att bedöma om de tillverkade pyrotekniska atiiklarna 
överensstämmer med den undersökta typen och för att kontrollera 
produkter i bruk. 

Om typen inte uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv ska det 
anmälda organet avslå ansökan om ED-typintyg och underrätta den 
sökande om detta samt utförligt motivera avslaget. 

7. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om 
det visar sig att den godkända typen inte längre uppfyller de tillämpliga 
kraven i denna författning ska organet fastställa om det krävs ytterligare 
undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta 
tillverkaren om detta. 

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den 
tekniska dokumentationen för ED-typintyget om alla ändringar av den 
godkända typen som kan påverka den pyrotekniska miikelns 
överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i denna författning 
eller villkoren för det intygets giltighet. För sådana ändringar krävs 
ytterligare godkännande i fonn av ett tillägg till det ursprungliga ED
typintyget. 

8. V mje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de 
ED-typintyg och eventuella tillägg till dessa som det har utfårdat eller 
återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande 
myndigheterna tillgång till förteckningen över sådana intyg och tillägg 
till dessa som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt 
belagt med restriktioner. 

Vmje anmält organ ska underrätta de övriga amnälda organen om de 
ED-typintyg och tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller 
slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på 
begäran, om sådana intyg och tillägg som det har utfårdat 

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att 
på begäran få en kopia av ED-typintyget och tilläggen till det. 
Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia 
av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de 
undersökningar som utfötis av det anmälda organet. Det anmälda 
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organet ska forvara en kopia av BU-typintyget med bilagor och tillägg 
samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, 
så länge som det intyget är giltigt. . 

9. Tillverkaren ska för de nationella myndigheterna kunna uppvisa en 
kopia av BU-typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den 
telmiska dokumentationen i tio år efter det att den pyrotelmiska miikeln 
har släppts ut på marlmaden. 

Il. MODUL C2: Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 
tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa 
intervall 

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 
tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa 
intervall är den del av ett förfarande för bedömning av 
överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i 
punkterna 2, 3 och 4 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att 
de berörda pyrotelmiska miiklarna överensstämmer med typen enligt 
beskrivningen i BU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i 
denna författning. 

2. Tillvedming 
Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder for att tillverkningen 
och övervakningen av den ska leda till att de tillverkade pyrotekniska 
artiklarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i BU
typintyget och med de tillämpliga leraven i denna författning. 

3. Produktkontroller 
Ett anmält organ, valt av tillverkaren, ska utföra eller låta utföra 
produktkontroller med slumpvis valda intervall, som fastställts av 
organet, för att kontrollera kvaliteten på den interna kontrollen av den 
pyrotekniska miikeln, med beaktande av bl. a. den pyrotelmiska miikelns 
tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov 
av slutprodukterna, taget på plats av det anmälda organet innan 
produktema släpps ut på marlmaden, ska undersökas, och tillämpliga 
provningar enligt de relevanta delarna av de hannoniserade 
standardema och/eller likvärdiga provningar i andra relevanta telmiska 
specifikationer, ska utföras för att kontrollera att den pyrotekniska 
artikeln överensstämmer med typen enligt beskrivningen i BU
typintyget och uppfyller de tillämpliga la:aven i denna författning. Om 
stickprovet inte uppfyller en godtagbar kvalitetsnivå ska organet vidta 
lämpliga åtgärder. 
Den metod för acceptansprovning som ska användas är avsedd att 
avgöra om tillverlmingen av den pyrotelmiska artikeln sker inom 
godkända gränsvärden, för att säkerställa att den pyrotelmiska artikeln 
överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna. 

Tillverkaren ska, under det anmälda organets ansvar, fåsta det anmälda 
organets identifikationsnummer under tillverlmingen. 
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4. CE-märkning och ED-försäkran om överensstämmelse. 

4.1 Tillverkaren ska fåsta CE-märkningen på vmje enskild pyroteknisk 
artikel som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i ED
typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i denna författning. 

4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig BU-försäkran om 
överensstämmelse för vmje produktmodell och kunna uppvisa den 
för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den 
pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden. I BU-försäkran 
om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk artikel 
den har upprättats. 

En kopia av BU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran 
göras tillgänglig för de berörda myndigheterna. 

III. MODUL D: Överensstämmelse med typ som grundar sig på 
kvalitetssäkring av produktionen 

l. Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produktionen är den del av ett förfarande för bedömning av 
överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i 
punkterna 2 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de 
berörda pyrotekniska miiklarna överensstämmer med typen enligt 
beskrivningen i BU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i 
denna författning. 

2. Tillverkning 

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, 
slutkontroll och provning av de berörda pyrotekniska artiklarna i 
enlighet med punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4. 

3. Kvalitetssystem 

3 .l Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt 
kvalitetssystem för de berörda pyrotekniska artiklar bedömt. 

Ansökan ska innehålla 
a) tillverkarens namn och adress, 
b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats 

till något annat anmält organ, 
c) alla upplysningar av betydelse för den planerade 

procluktkategorin, 

el) dokumentation av kvalitetssystemet, och 

e) den tekniska dokumentationen för den godkända typen, och en 
kopia av BU-typintyget. 

3 .2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de pyrotekniska miiklarna 
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i BU-typintyget 
och med de tillämpliga kraven i denna författning. 
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Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn 
till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i 
form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. 
Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra enhetlig 
tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och 
protokoll. 

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning 
av 

a) kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar 
och befogenheter beträffande produktkvaliteten, 

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

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

d) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter och 
provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den 
berörda personalens kvalifrl<:ationer etc., och 

e) metoder får övervakning av att den erforderliga 
produktkvaliteten uppnås och att kvalitetssystemet fungerar 
effektivt. 

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssäkringssystemet för att 
avgöra om det uppfyller kraven i punkt 3.2. 
Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i 
fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med 
motsvarande specifikationer i relevant ham1oniserad standard. 
Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av 
revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det 
aktuella produktområdet och den berörda produkt-tekniken, och 
känna till de tillämpliga leraven i denna författning. Revisionen ska 
även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska 
granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 e) för 
att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta haven i 

. denna författning och för att utföra de undersökningar som krävs 
för att säkerställa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer 
med kraven. 

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla 
slutsatsema från revisionen och det motiverade beslutet. 

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade 
med det godkända kvalitetssystemet och upprätthålla systemet så 
att det förblir ändamålsenligt och effektivt. 

3.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt 
kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet. 
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Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och 
avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav 
som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig. 

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska 
innehålla slutsatserna från undersökningen och skälen till beslutet. 

4. Kontroll under det anmälda organets ansvar 

4.1 Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör 
de skyldigheter som är förenade med det godkända 
kvalitetssystemet 

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda 
organet tillträde tilllokaler för tillverkning, kontroll, provning och 
förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i 
fråga om 

a) dokumentationen av kvalitetssystemet, och 

b) kvalitetsdokumenten, t. ex. granskningsrapporter, 
provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för 
den personalens kvalifikationer. 

4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner for att 
försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar 
kvalitetssystemet och ska sedan lämna en revisionsberättelse till 
tillverkaren. 

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos 
tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov 
utföra eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att 
kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna 
en besöksrappmt till tillverkaren och, om provning har utf61ts, en 
provningsrappmt. 

5. CE-märkning och ED-försäkran om överensstämmelse 

5.1 Tillverkaren ska fåsta CE-märkningen och, under ansvar av det 
anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets 
identifikationsnummer på vmje enskild pyroteknisk artikel som 
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i ED-typintyget 
och som uppfyller de tillämpliga kraven i denna författning. 

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig BU-försäkran om 
överensstämmelse för vmje produktmodell och kunna uppvisa den 
för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den 
pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden. I BU-försäkran 
om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk mtikel 
den har upprättats. 

En kopia av BU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran 
göras tillgänglig för de berörda myndigheterna. 
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6. Tillverkaren ska under tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har 
släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella 
myndigheterna: 

a) den dokumentation som avses i punkt 3.1, 

b) information avseende sådana godkännanden av ändringar som 
avses i punkt 3.5, och 

c) sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i 
punkt 3.5, 4.3 och 4.4. 

7. Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de 
godkännanden av kvalitetssystem som det har utfårdat eller återkallat 
och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna 
tillgång till fcilieckningen över de godkännanden av kvalitetssystem 
som det har avslagit, tillfålligt återkallat eller på annat sätt belagt med 
restriktioner. 

V mje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de 
godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit, tillfålligt eller 
slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på 
begäran, om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfårdat 

IV. MODUL E: Överensstämmelse med typ som grundar sig på 
kvalitetssäkring av produkter 

l. Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av 
produkter är den del av ett förfarande för bedömning av 
överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i 
punkterna 2 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de 
berörda pyrotekniska artiklarna överensställliner med typen enligt 
beskrivningen i ED-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i 
denna författning. 

2. Tillverkning 

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll 
och provning av de berörda pyrotekniska artiklarna i enlighet med 
punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4. 

3. Kvalitetssystem 

3 .l Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt 
kvalitetssystem bedömt för de berörda pyrotekniska artiklarna. 

Ansökan ska innehålla 

a) tillverkarens namn och adress, 

b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats 
tillnågot annat anmält organ, 

c) alla upplysningar av betydelse för den avsedda kategorin av 
pyroteknisk artikel, 
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d) dokumentation av kvalitetssystemet, och 

e) den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en 
kopia av EG-typintyget. 

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de pyrotekniska miiklarna 
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i ED-typintyget 
och med de tillämpliga kraven i denna författning. 

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn 
till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i 
form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. 
Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra enhetlig 
tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och 
protokoll. 

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning 
av 

a) kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar 
och befogenheter beträffande produktkvaliteten, 

b) de undersökningar och provningar som ska utföras efter 
tillverkningen, 

c) kvalitetsdokumenten, t. ex. granskningsrappmier, 
provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den 
berörda personalens kvalifikationer etc., och 

d) metoder för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar 
effektivt. 

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra 
om det uppfyller kraven i punkt 3.2. 

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i 
fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med 
motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard. 

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av 
revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det 
aktuella produktområdet och den berörda produkt-tekniken, och 
känna till de tillämpliga kraven i denna författning. Revisionen ska 
även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska 
granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3 .l e) för 
att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i 
denna författning och kan utföra de undersökningar som krävs för 
att säkerställa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med 
kraven. 

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla 
slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet. 

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade 
med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla systemet 
så att det förblir ändamålsenligt och effektivt. 
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3.5 Tillverkaren ska unclenätta det anmälda organ som har godkänt 
kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet. 

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringmna och 
avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav 
som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig. 

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska 
innehålla slutsatserna från undersökningen och det motiverade 
beslutet. 

4. Kontroll under det anmälda organets ansvar 

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren 
fullgör de skyldigheter som är forenade med det godkända 
kvalitetssystemet. 

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda 
organet tillträde tilllokaler för tillverkning, kontroll, provning och 
förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i 
fråga om 

a) dokumentationen av k:valitetssystemet, och 

b) kvalitetsdokumenten, t. ex. granskningsrapp orter, 
provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser av den 
berörda personalens kvalifikationer etc. 

4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner for att 
försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar 
kvalitetssystemet och ska sedan lämna en revisionsberättelse till 
tillverkaren. 

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos 
tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov 
utföra eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att 
kvalitetssystemet fungerar konekt. Det anmälda organet ska lämna 
en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utfotis, en 
provningsrappmi. 

5. CE-märkning och ED-försäkran om överensstämmelse 

5 .l Tillverkaren ska fåsta CE-märkningen och, under ansvar av det 
anmälda organ som avses i punkt 3 .l, organets 
identifikationsnummer på vmje enskild pyroteknisk miikel som 
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i ED-typintyget 
och som uppfyller de tillämpliga kraven i denna författning. 

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig ED-försäkran om 
överensstämmelse för varje produktmodell och kunna uppvisa den 
för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den 
pyrotekniska aJiikeln har släppts ut på marknaden. I ED-försäkran 
om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk artikel 
den har upprättats. 
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En kopia av ED-försäkran om överensstämmelse ska på begäran 
göras tillgänglig för de berörda myndigheterna. 

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har 
släppts ut på marknaden kunna uppvisa för de nationella myndigheterna 

a) den dokumentation som avses i punkt 3.1, 

b) information avseende sådana godkännanden av ändringar som 
avses i punkt 3.5, och 

c) sådana beslut och rappmier från det anmälda organet som avses i 
punkt 3.5, 4.3 och 4.4. 

7. V mje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de 
godkännanden av kvalitetssystem som det har utfårdat eller återkallat 
och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna 
tillgång till fchieckningen över de godkännanden av kvalitetssystem 
som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med 
restriktioner. 

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de 
godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt 
eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av 
kvalitetssystem som det har utfärdat. 

V. MODUL G: Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av 
enskilda produkter 

l. Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter är 
det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket 
tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 5 samt 
säkerställer och fårsäkrar på eget ansvar att den berörda pyrotekniska 
artikeln, som har genomgått kontroll i enlighet med punkt 4, uppfyller 
de tillämpliga l<:raven i denna författning. 

2. Teknisk dokumentation 

Tillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentationen och göra den 
tillgänglig för det anmälda organ som avses i punkt 4. Dokumentationen 
ska göra det möjligt att bedöma om den pyrotekniska miikeln uppfyller 
de relevanta kraven 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 den pyrotekniska miikelns konstruktion, tillverkning och 
funktion. Den telmiska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla 
åtminstone 

a. en allmän beskrivning av den pyrotekniska miikeln, 

b. konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över 
komponenter, delmonteringar, kretsar etc., 

c. beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa 
ritningar och scheman och hur den pyrotelmiska artikeln fungerar, 
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d. en fölieckning över de harmoniserade standarder som helt eller 
delvis har följts. I de fall där de harmoniserade standarderna inte har 
följts, ska beskrivningar ges av de lösningar som har valts för att 
uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i denna författning, 
inbegripet en fchieckning över andra relevanta tekniska 
specifikationer som följts. När det gäller harmoniserade standarder 
som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras 
vilka delar som har tillämpats. Hänvisningar till de hannoniserade 
standarderna ska ha offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning, 

e. resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc., och 

f. provningsrappmier. 

Tillverkaren ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig får de 
berörda nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska 
artikeln har släppts ut på marknaden. 

3. Tillvedming 

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder får att tillverkningen och 
övervalmingen av den ska leda till att den tillverkade pyrotelmiska 
artikeln uppfyller de tillämpliga kraven i denna författning. 

4. Kontroll 

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra eller låta utföra 
undersölmingar och provningar i enlighet med relevanta harmoniserade 
standarder och/eller likvärdiga provningar i andra relevanta telmiska 
specifikationer, för att kontrollera att den pyrotekniska artikeln uppfyller 
de tillämpliga kraven i denna författning. Om det inte finns någon 
harmoniserad standard ska det berörda anmälda organet bestämma vilka 
provningar som ska utföras. 

Det anmälda organet ska utfårda ett intyg om överensstämmelse i fråga 
om de utfårda undersökningarna och provningarna, samt fåsta sitt 
identifikationsnummer på den godkända pyrotekniska artikeln, eller låta 
fåsta det under sitt ansvar. 

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för de 
nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln 
har släppts ut på marknaden. 

5. CE-märkning och BU-försäkran om överensstämmelse 

5.1 Tillverkaren ska fåsta CE-märkningen och, under ansvar av det 
anmälda organ som avses i punkt 4, organets identifikationsnummer 
på vmje pyroteknisk miikel som uppfyller de tillämpliga kraven i 
denna författning. 

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig BU-försäkran om 
överensstämmelse och kunna uppvisa den för de nationella 
myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har 
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släppts ut på marknaden. I ED-försäkran om överensstämmelse ska 
det anges för vilken pyroteknisk artikel den har upprättats. 

En kopia av ED-försäkran om överensstämmelse ska på begäran 
göras tillgänglig för de berörda myndighetema. 

VI. MODUL H: Överensstämmelse som grundar sig på fullständig 
kvalitetssäkring 

l. Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring är 
det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket 
tillverkaren fullgör skyldighetema i punkterna 2 och 5 och säkerställer 
och försäkrar på eget ansvar att de berörda pyrotekniska miiklarna 
uppfyller de tillämpliga leraven i denna författning. 

2. Tillverkning 

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, 
tillverkning, slutkontroll och provning av de berörda pyrotekniska 
miiklarna i enlighet med punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med 
punkt 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt 
kvalitetssystem för de berörda pyrotekniska artiklarna bedömt. 

Ansökan ska innehålla 

a) tillverkarens namn och adress, 

b) den tekniska dokumentationen för en modell från vmje 
kategori av pyrotekniska miiklar som är avsedd att tillverkas, 

Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla 
åtminstone 

en allmän beskrivning av den pyrotekniska atiikeln, 

konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman 
över komponenter, delmonteringar, leretsar etc., 

beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå 
dessa ritningar och scheman och hur den pyrotekniska 
artikeln fungerar, 

en fö1ieckning över de harmoniserade 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 standardema inte har 
följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att 
uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i denna författning, 
inbegripet en fdrteckning över andra relevanta telmiska 
föreskrifter som följts. Om de harmoniserade standarderna 
följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen 
specificeras vilka delar som har tillämpats, 
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resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar 
etc., och 

provningsrapporter, 

c) dokumentation av kvalitetssystem et, och 

d) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats 
till något annat anmält organ. 

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de pyrotekniska artiklarna 
överensstämmer med de tillämpliga kraven i denna författning. 

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn 
till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i 
form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. 
Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig 
tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och 
protokoll. 

Dokumentationen ska framfår allt innehålla en fullgod beskrivning 
av 

a) kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar 
och befogenheter beträffande konstruktion och produktkvalitet, 

b) de tekniska specifikationerna för konstruktion, inbegripet 
harmoniserade standarder och, när de harmoniserade 
standaretema inte tillämpas till fullo, vilka medel som kommer 
att användas för att säkerställa att de väsentliga 
säkerhetskraven i denna författning uppfylls, 

c) de metoder, processer och systematiska fårfaranden för 
kontroll och verifikation av konstruktionen, som kommer att 
användas vid konstruktion av pyrotekniska artiklar inom det 
berörda smiimentet av pyrotekniska artiklar, 

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

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

f) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrappmier, 
provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den 
berörda personalens kvalifikationer etc., och 

g) metoder får övervakning av att den erforderliga konstruktions
och produktkvaliteten uppnås och att kvalitetssystemet 
fungerar effektivt. 

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra 
om det uppfyller laaven i punkt 3.2. 
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Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i 
fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med 
motsvarande specifikationer i relevant hmmoniserad standard. 

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av 
revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det 
aktuella produktområdet och den berörda produkt-tekniken, och 
känna till de tillämpliga kraven i denna författning. Revisionen ska 
även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska 
granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3 .l b) för 
att kontrollera att tillverkaren känner till de tillämpliga kraven i 
denna författning och kan utföra de undersökningar som krävs för 
att säkerställa att den pyrotekniska miikeln överensstämmer med 
kraven. 

Tillverkaren ska meddelas beslutet. 

Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och det 
motiverade beslutet. 

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade 
med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att 
det förblir ändamålsenligt och effektivt. 

3.5 Tillverkaren ska unden·ätta det anmälda organ som har godkänt 
kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet. 

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och 
avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fmtfarande uppfyller de krav 
som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig. 

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska 
innehålla slutsatserna från undersökningen och det motiverade 
beslutet. 

4 Kontroll under det anmälda organets ansvar 

4.1 Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör 
de skyldigheter som är förenade med det godkända 
kvalitetssystemet 

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda 
organet tillträde tilllokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, 
provning och förvaring och ska tillhandahålla all nödvändig 
information, särskilt i fråga om 

a. dokumentationen av kvalitetssystemet, 

b. de dokument som anges i kvalitetssystemets konstruktionsdel, 
t.ex. resultat av analyser, berälmingar och provningar etc., och 

c. de dokument som anges i kvalitetssystemets tillverkningsdel, 
t.ex. granslmingsrapporter, provningsresultat, 
kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda 
personalens kvalifikationer. 
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4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att 
försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar 
kvalitetssystemet, samt lämna en revisionsberättelse till 
tillverkaren. 

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos 
tillverkaren. Under sådana besök får det amnälda organet vid behov 
utföra eller låta utföra provningar av produkterna för att kontrollera 
att kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det amnälda organet ska 
lämna en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har 
utfö1is, en provningsrappmi. 

5 CE-märlming och ED-försäkran om överensstämmelse 

5.1 Tillverkaren ska fåsta CE-märlmingen och, under ansvar av det 
anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets 
identifikationsnummer på vmje enskild pyroteknisk miikel som 
uppfyller de tillämpliga kraven i denna författning. 

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig ED-försäkran om 
överensstämmelse för vmje produktmodell och kunna uppvisa den 
för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den 
pyrotelmiska artikeln har släppts ut på marlmaden. I ED-försäkran 
om överensstämmelse ska det anges för vilken pyrotelmisk artikel 
den har upprättats. 

En kopia av ED-försäkran om överensstämmelse ska på begäran 
göras tillgänglig för de berörda myndigheterna. 

6 Tillverkaren ska under minst tio år efter det att en pyrotelmisk artikel 
har släppts ut på marimaden kunna uppvisa för de nationella 
myndigheterna 

a) den dokumentation som anges i punkt 3.1, 

b) sådan dokumentation av kvalitetssystemet som avses i punkt 3.1, 

c) information avseende sådana godkännanden av ändringar som 
avses i punkt 3.5, och 

d) sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i 
punkt 3.5, 4.3 och 4.4. 

7 Vatje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de 
godkännanden av kvalitetssystem som det har utfårdat eller återkallat 
och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna 
tillgång till forteclmingen över de godkännanden av kvalitetssystem 
som det har avslagit, tillfålligt återkallat eller på annat sätt belagt med 
restriktioner. 

Vmje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de 
godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt 
eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av 
kvalitetssystem som det har utfårdat 
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Bilaga 3 

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (nr XXXX) ( 3 ) 

l. Registreringsnummer i enlighet med 3 kap.: 

2. Produkt-, parti- eller serienummer: 

3. Tillverkarens namn och adress: 

4. Denna försäkran om överensstämmelse utfårdas på tillverkarens eget 
ansvar: 

5. Föremål för försäkran (identifiera produkten så att den kan spåras): 

6. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 

7. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts 
eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 

8. Det anmälda organet ... (namn, nummer) har utfört ... (beskrivning av 
åtgärden) och utfårdat intyg: 

9. Ytterligare information: 

Undertecknat för: 

(ort och datum): 

(namn, befattning) (namnteckning): 

3 Det är fi'ivilligt får tillverkaren att numrera ED-försäkran om överensstämmelse. 
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Bilaga 4 

Registerformat över registreringsnummer for pyrotekniska artiklar 

.g t 
l 10: et:: 

P.. ~ 'bh s <\) p, 
o i:! p, 
~2:::l 

----------------------------,r-----r---_, 

4 Måste alltid fYllas i om det sker på ansvar av det anmälda organ som bedömer 
överensstämmelse enligt modul B i bilaga 2. Inte obligatoriskt får bedömning av 
överensstämmelse enligt modulema G eller H i bilaga 2. Uppgift ska lämnas (om detta är 
känt) om ett annat anmält organ berörs. 
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