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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Yttrande över förslag till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps föreskrifter om utsläppande på
marknaden och överlåtelse m.m. av pyrotekniska artiklar
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Föreskriftsförslaget innehåller omfattande krav som pyrotekniska artiklar ska uppfylla innan de får
släppas ut på marknaden samt särskilda villkor för överlåtelse och hantering av vissa pyrotekniska
artiklar till allmänheten.
Förslaget innebär bl.a. långtgående krav på dokumentation i samband med ansökan om CE-märkning,
vilket i sin tur oundvikligen medför betydande administrativa kostnader för berörda företag. Enligt
Regelrådets uppfattning har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte visat att
dokumentationskraven är en direkt följd av direktivet och inte heller att den från administrativ synpunkt
lämpligaste lösningen valts. Regelrådet kan mot denna bakgrund inte tillstyrka föreslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen

Konsekvensutredningen är svårläst och saknar på flera punkter en närmare beskrivning av förslagens
effekter för berörda företag, bl.a. saknas information om hur detaljhandeln påverkas av det föreslagna
förbudet mot försäljning av vissa varor. Det är också oklart om konsekvenserna av samtliga föreslagna
regler beskrivits eller om endast de regler som grundar sig på direktivet har behandlats.
Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav som uppställs i 6 och 7 §§ förordningen
(1997:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför bristfällig.
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 5 maj 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Claes Norberg och Maud Spencer.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Anna Döös.

Stig von Bahr
Ordförande

Anna Döös
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.

Postadress

Telefon (vxl)

Kv Garnisonen, 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Webbplats

E-post

www.regelradet.se

regelradet@regelradet.se

