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ATEX-direktivet - för säker industriell kemikaliehantering! 
 

 
 

ATEX - är en förkortning av det franska ”Appareils destinés à être 

utilisés en ATmosphères EXplosibles”. Enkelt kan man säga att all 

industri där det finns en risk för explosion, p.g.a av brandfarliga 

kemikalier eller damm, innefattas av denna lagstiftning. 
 
 
 

För alla leverantörer till gruvindustrin eller olja, 

gas och kemiska industrin är ATEX vanligt 

förekommande. ATEX-klassade produkter är 

konstruerade på ett helt annorlunda sätt än de 

produkter som används utanför detta regelverk. 

Skillnaden är att konstruktionen är gjord så att 

det inte får finnas någon risk för till exempel 

överslag i elektroniken eller att statisk elektricitet 

kan orsaka en gnista, som i sin tur kan orsaka 

explosion. 

 
ATEX-direktivet 

Direktivet släpptes 1994 och är sedan 2003 

bindande, vilket betyder att all utrustning som 

skall användas i explosionsfarliga milj öer inom 

Europa innefattas av detta regelverk. 

Skillnaderna mellan ATEX- och Maskin-direktivet, 

som vi vanligtvis arbetar utifrån, är självklart 

ganska många. De största och kanske viktigaste 

skillnaderna är ATEX-direktivets Zon-indelning 

och den externa granskningen av dokumenta- 

tionen. 

I ATEX indelas den tänkta installationen i olika 

Zoner, beroende på en riskanalys som är gjord 

på platsen, där utrustningen skall stå. 

För Zon 0 till Zon 2, eller om det handlar om 

damm-explosion Zon 20 till Zon 22, är kraven på 

utrustning olika. Zon 0 är högsta kraven och Zon 

2 de lägsta. 

All provning, riskanalys och 

dokumentation som beskriver 

produktens säkerhet ska lämnas 

till ett anmält organ, ett företag 

certifierat för ATEX-klassningar. 

De bedömer då om produkten 

uppfyller de krav som ställs för 

att den skall kunna släppas på 

marknaden. Det betyder att 

säkerheten på ATEX-klassade 

produkter ligger ett steg högre, 

det är inte producenten själv som 

gör bedömningen. 

 
Kommunala avloppsverk 

På kommunala vattenverk doserar man kolkälla 

till kvävereningen. Denna applikation omfattas av 

ATEX-direktivet då dosering av kolkälla räknas 

som ATEX-miljö på grund av explosionsrisken. 

 
Kompletta ATEX-dosersystem 

Det finns Varim-bolag som konstruerar och 

tillverkar kompletta doserstationer för kemikalie- 

doseringar i ATEX-miljö. Det kan vara ett alterna- 

tiv för de företag som behöver ett dosersystem i 

ATEX-miljö, men inte kan eller har möjlighet att 

sätta sig in i ATEX-direktivet, då detta är tydligt 

med följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Den som tar i drift produkter som han själv 

har tillverkat för eget bruk och som omfattas av 

direktivet, anses vara en tillverkare: En sådan 

tillverkare måste följa direktivet när det gäller 

idrifttagandet” 

 
ProMinent Doserteknik AB 

 

 
Önskar ni ytterligare information, kontakta 

ProMinent Doserteknik AB genom 

info@prominent.se eller per telefon 

031- 656600 
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