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Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps förslag till föreskrifter om tillstånd till
hantering av brandfarliga gaser och vätskor
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) framgår att hantering av brandfarliga
varor är tillståndspliktigt. De nu föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om undantag från
tillståndsplikten för hantering som bedöms vara förenad med mindre risk. Föreskrifterna är delvis en
anpassning till europeiska regelverk på området och då främst avseende klassificering och märkning av
brandfarliga gaser och vätskor. I övrigt saknas bestämmelser om hantering av brandfarliga gaser och
vätskor inom EU-rätten. Syftet med LBE är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på
liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av de
brandfarliga varorna.
År 2009 fanns drygt 20 000 utfärdade tillstånd för civil hantering av brandfarliga varor. Genom de
föreslagna föreskrifterna ställs krav på att verksamheter som tidigare inte behövt ha tillstånd nu ska ha
det. Det berör främst 50 grossister och importörer av aerosolbehållare samt reningsverk som
producerar biogas. Samtidigt införs lättnader för omkring 1 000 små och medelstora företag genom att
viss hantering undantas från tillståndsplikt.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att de administrativa kostnaderna för en ansökan
om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor kan variera ifrån 450 kr upp till i något
enskilt fall 100 000 kr beroende på verksamhetens art och omfattning.
Såvitt Regelrådet kan bedöma leder ett genomförande av förslaget inte till några onödiga administrativa
kostnader. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
I konsekvensutredningen beskrivs på ett utförligt sätt syftet med de föreslagna föreskrifterna och vilka
företag som berörs. De ekonomiska effekterna framstår som svåra att uppskatta men genom olika
exempel ger konsekvensutredningen ändå en god vägledning hur förslaget kan komma att påverka
företagen. Utöver de administrativa kostnaderna anges avgifterna för att ansöka om tillstånd normalt
uppgå till mellan 6 500 kr och 100 000 kr beroende på omfattningen av kommunens arbete med
ansökningen.
Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen - trots att det hade varit önskvärt med en
uppskattning av förslagets totala ekonomiska effekter - de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 13 juni 2012.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Stig von Bahr
Ordförande

Stefan Zetterlind
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.
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