
C H E C K L I S T A  

 
 
 

Revision av säkerhetsarbete med särskild  
inriktning mot statisk elektricitet som tändkälla 
Enligt ATEX-direktivet 

 
Så här gör du 
Läs igenom Handboken och fyll samtidigt i 
checklistan genom att efter varje fråga kryssa i 
”Ja” eller ”Nej”. Om frågan inte gäller dig eller 
din verksamhet kryssar du i ”Ej relevant”. 
Observera att alla regler som är relevanta för 
din verksamhet ska vara uppfyllda för att 
uppnå godkänd revision. 
 

Villkor för godkänd revision 
Alla regler ska uppfyllas och avvikelse från reglerna medför underkänd revision, om 
inte avvikelsen korrigeras inom en kortare tidsperiod (60 dagar). 
 
Certifikat 
Efter godkänd revision genomför vi på er begäran en stickprovskontroll och utfärdar 
vid full överensstämmelse ett Certifikat att anslås på väl synlig plats i företaget. 
 

  
Utbildning 
Har alla som arbetar med brandfarlig vara fått  
introduktion med genomgång av riskerna från statisk  
elektricitet och de skyddsåtgärder som skall tillämpas? 
 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Har arbetsledare/ansvariga genomgått extern utbildning 
kring statisk elektricitet? 
 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
Kläder & skor 
Bär alla som vistas inom Ex-klassat område, stadigvarande 
eller tillfälligt, avledande skor eller skoöverdrag med 
avledning? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Bär alla som vistas inom Ex-klassat område, stadigvarande 
eller tillfälligt, avledande handskar ? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Har alla som arbetar med brandfarlig vara fått  
introduktion med genomgång av riskerna från statisk  
elektricitet och de skyddsåtgärder som skall tillämpas? 
 
Anläggning, lokaler & utrustning 
Är lokaler och anläggningar ändamålsenliga, och registrer-
ade eller godkända enligt lag- och eller myndighetskrav? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns rutiner för kontroller av säkerhetsutrustning som är 
av betydelse för avledning av statisk elektricitet? 
 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Är utrustning som har ”inneboende tändkälla”* och 
används inom Ex-klassat område godkända enligt ATEX-
direktivet? 
 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 

Städning & renhållning 
Finns det skriftliga rutiner som visats sig effektiva för 
rengörning och städning av lokaler och utrustning? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Är städutrustning som används inom Ex-klassat område 
och har ”inneboende tändkälla”* godkända enligt ATEX-
direktivet? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
Förvaring & hantering av 
brandfarlig vara 
Finns säkra rutiner för hur brandfarlig vara hanteras och 
förvaras? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns relevant och aktuell information om antändnings- 
och brandrisk för samtliga råvaror? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
Råvaror, råvarumottagning, 
utleverans & transport 
Finns kvalificerad riskbedömning av samtliga  
råvaror som används inom Ex-klassad områden 
(även icke brandfarlig vara)? 
 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Är de emballage som används vid hantering av brandfarlig 
vara lämpliga ur statisk elektricitets synpunkt? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns det rutiner för hur brandfarlig vara tas emot vid 
inleverans? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
 

Fortsättning på nästa sida. 



Råvaror, råvarumottagning, 
utleverans & transport           fortsättning 
Finns det rutiner för hur råvara hanteras och transporteras 
inom företaget? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns det rutiner för hur brandfarlig vara hanteras vid 
utleverans? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
Reparation & underhåll 
Finns det rutiner för hur reparationsarbete ska planeras, 
utföras och följas upp? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns rutiner för driftsklarhetsverifiering innan återstart av 
reparerad utrustning och anläggning får ske? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
Avfall, spill utsläpp & rengöring 
Finns det rutiner för hur avfall ska hanteras? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns det rutiner för hur spill ska hanteras? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns det rutiner för hur utsläpp ska hanteras? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
Brand, larm & tillbudsrapportering 
Är brandsläckningsutrustningen vald och utformad så den 
inte kan antända ett spill men ändå har god släckeffekt 
och kan hindra övertändning? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
 

Brand, larm &  
tillbudsrapportering              fortsättning 
Finns det skriftliga rutiner för hur personalen, vid 
eventuella olyckor eller brand, ska möta och introducera 
räddningstjänst, polis och ambulans för att förhindra att 
tändkällor kommer in i anläggningen? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns rutiner för hur tillbud ska rapporteras och  
följas upp? 
 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
Sårbarhetsanalys &  
förebyggande arbete 
Finns analys som visar konsekvens &  
åtgärd vid större olycka? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns ett skriftligt handlingsprogram för förebyggande av 
allvarlig olycka (enl AFS 1999:5)? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Finns ett skriftligt handlingsprogram för agerande vid ev. 
allvarlig olycka? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 
 

Upprättas skriftlig säkerhetsrapport minst vart femte år  
(enl AFS 1999:5)? 

 

 Ja        Nej     Ej relevant             Ändrat datum: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Inneboende tändkälla  innebär att ett föremål kan vid normal hantering eller ovanlig händelse kan generera värme som kan komma att antända 
gaser, damm eller aerosol.  

 

Företagsnamn: ……………………………………….. 

Adress: ……………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………… 

Org. nr: ………………………………………………. 

Produkt/er: …………………………………………... 

……………………………………………………….. 

Utfört av: ……………………………………………..
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