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Ackrediteringens omfattning 

Kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 

Ragnsells Recycling AB Järfälla Ackrediteringsnummer 2123 

Kallhäll A000622-002 

    

Cisternkontroll   

Typ av kontrollorgan: C   

Kontrollobjekt Kravspecifikation Typ av kontroll Kontrollområde 
Cisterner och rörledningar Myndigheten för 

samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

Cisterner och rörledningar på 
tankstationer 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Revisionskontroll Mediabyte 

Sekundära skydd Naturvårdsverkets 
föreskrifter om  skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av  
brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

 

 

 

  

Trycksättning med gas  

Typ av kontrollorgan: C  

Kravspecifikation Typ av kontroll 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
provning med över-eller undertryck 
och allmänna råd om tillämpningen 
avföreskrifterna 

Provning med över- 
eller undertryck 
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Ackrediteringens omfattning 

Kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 

Ragnsells Recycling AB Borlänge Ackrediteringsnummer 2123 

Borlänge A000622-003 

    

Cisternkontroll   

Typ av kontrollorgan: C   

Kontrollobjekt Kravspecifikation Typ av kontroll Kontrollområde 
Cisterner och rörledningar Myndigheten för 

samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

Cisterner och rörledningar på 
tankstationer 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Revisionskontroll Mediabyte 

Sekundära skydd Naturvårdsverkets 
föreskrifter om  skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av  
brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

 

 

 

  

Trycksättning med gas  

Typ av kontrollorgan: C  

Kravspecifikation Typ av kontroll 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
provning med över-eller undertryck 
och allmänna råd om tillämpningen 
avföreskrifterna 

Provning med över- 
eller undertryck 
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Ackrediteringens omfattning 

Kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 

Ragnsells Recycling AB Kallinge Ackrediteringsnummer 2123 

Kallinge A000622-004 

    

Cisternkontroll   

Typ av kontrollorgan: C   

Kontrollobjekt Kravspecifikation Typ av kontroll Kontrollområde 
Cisterner och rörledningar Myndigheten för 

samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

Cisterner och rörledningar på 
tankstationer 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Revisionskontroll Mediabyte 

Sekundära skydd Naturvårdsverkets 
föreskrifter om  skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av  
brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

    

Oljeavskiljare i drift   

Typ av kontrollorgan: C   

Kontrollobjekt Kravspecifikation Typ av kontroll Kontrollområde 
Oljeavskiljare Separatiossystem för lätta 

vätskor (t.ex. olja och 
bensin)- Del 2: Val av 
nominell storlek, 
installation, drift och 
underhåll 

Femårskontroll av 
oljeavskiljarsystem 

 

Sexmånaders 
underhållskontroll av 
oljeavskiljare 

 

 

 

 

  

Trycksättning med gas  

Typ av kontrollorgan: C  

Kravspecifikation Typ av kontroll 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
provning med över-eller undertryck 
och allmänna råd om tillämpningen 
avföreskrifterna 

Provning med över- 
eller undertryck 
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Ackrediteringens omfattning 

Kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 

Ragnsells Recycling AB Örebro Ackrediteringsnummer 2123 

Örebro A000622-006 

    

Cisternkontroll   

Typ av kontrollorgan: C   

Kontrollobjekt Kravspecifikation Typ av kontroll Kontrollområde 
Cisterner och rörledningar Myndigheten för 

samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

Cisterner och rörledningar på 
tankstationer 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Revisionskontroll Mediabyte 

Sekundära skydd Naturvårdsverkets 
föreskrifter om  skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av  
brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

 

 

 

  

Trycksättning med gas  

Typ av kontrollorgan: C  

Kravspecifikation Typ av kontroll 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
provning med över-eller undertryck 
och allmänna råd om tillämpningen 
avföreskrifterna 

Provning med över- 
eller undertryck 
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Ackrediteringens omfattning 

Kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 

Ragnsells Recycling AB Luleå Ackrediteringsnummer 2123 

Luleå A000622-014 

    

Cisternkontroll   

Typ av kontrollorgan: C   

Kontrollobjekt Kravspecifikation Typ av kontroll Kontrollområde 
Cisterner och rörledningar Myndigheten för 

samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

Cisterner och rörledningar på 
tankstationer 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om cisterner 
med anslutna rörledningar 
för brandfarliga vätskor 

Revisionskontroll Mediabyte 

Sekundära skydd Naturvårdsverkets 
föreskrifter om  skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av  
brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

Installationskontroll  
Revisionskontroll  
Återkommande 
kontroll 

 

    

Oljeavskiljare i drift   

Typ av kontrollorgan: C   

Kontrollobjekt Kravspecifikation Typ av kontroll Kontrollområde 
Oljeavskiljare Separatiossystem för lätta 

vätskor (t.ex. olja och 
bensin)- Del 2: Val av 
nominell storlek, 
installation, drift och 
underhåll 

Femårskontroll av 
oljeavskiljarsystem 

 

Sexmånaders 
underhållskontroll av 
oljeavskiljare 

 

 

 

 

  

Trycksättning med gas  

Typ av kontrollorgan: C  

Kravspecifikation Typ av kontroll 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
provning med över-eller undertryck 
och allmänna råd om tillämpningen 
avföreskrifterna 

Provning med över- 
eller undertryck 

 

 

 

 
 

 


