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Regelrådets ställningstagande

Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om kvarts, AFS 2013:X,
som avser att ersätta nu gällande föreskrifter på området, AFS 1992:16. Syftet med de föreslagna
föreskrifterna är att förebygga ohälsa när det finns risk för att utsättas för kvartshaltigt damm i arbetet.
Förslaget innebär enligt regelgivaren förtydliganden av kraven, innefattande såväl tillkommande krav
som borttagande av vissa bestämmelser.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader

Enligt konsekvensutredningen innebär förslaget tillkommande administrativa kostnader i flera
avseenden. Företag verksamma inom bygg- och anläggningsverksamhet kommer att få tillkommande
administrativa kostnader med anledning av att det föreslås att dessa företag ska utföra egna
referensmätningar av kvartshaltigt damm, istället för att använda sig av typmätningar som idag.
Förslagsställaren uppskattar den genomsnittliga kostnaden för en mätning inklusive provtagning,
analys, dokumentation av mätrapporten och sändning av rapporten till Arbetsmiljöverket (vilket
uppskattas ta tio minuter) till cirka 15 000 kr. Enligt förslagsställarens bedömning behöver 10 000
mätningar göras inom tre månader efter ikraftträdandet av de nya föreskrifterna, vilket innebär en
kostnad för byggbranschen uppgående till cirka 150 000 000 kr. per år. Enligt förslagsställaren
uppskattas behovet av mätningar minska allteftersom företagen har samlat data från tidigare mätningar
och kan använda dessa vid liknande arbeten. Några år efter ikraftträdandet uppskattas mätbehovet ha
stabiliserats till cirka 1 000 mätningar per år, vilket innebär en kostnad för branschen uppgående till
15 000 000 kr. per år.
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De administrativa kostnaderna uppges vidare öka med totalt cirka 1 400 000 kr. per år för de företag
som använder sorteringsverk och borriggar som används vid bergarbete, med anledning av att även
dessa kommer att omfattas av anmälan av nya mobila anläggningar som tas i bruk och flytt av dessa.
Enligt konsekvensutredningen innebär förslaget även ökade administrativa kostnader för upprättande
av städrutiner för cirka 1 000 företag till en uppskattad administrativ kostnad uppgående till 150 kr. per
städrutin. Vidare föreslås att mätningar av halten kvarts i andningszonen ska utföras vart femte år även
om kvartshalten är under eller lika med 1/5 av gränsvärdet vilket uppskattas innebära en administrativ
kostnad uppgående till 3 000 kr. per år. För företag med mobila anläggningar ska en sådan mätning
göras varje år, vilket innebär en administrativ kostnad på 15 000 kr. per år och anläggning.
Förslaget innebär väsentligt ökade administrativa kostnader för berörda företag. Förslaget saknar dock
en redogörelse för olika regleringsalternativ. Enligt Regelrådets mening kan det därför inte avgöras om
det angivna syftet skulle kunna uppnås med en annan lösning till en lägre administrativ kostnad för
berörda företag. Regelrådet avstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen

Konsekvensutredningen innehåller en beskrivning av bakgrund till och syfte med de föreslagna
reglerna. Som framgår ovan saknas dock en beskrivning av alternativa lösningar av hur det angivna
syftet skulle kunna uppnås till en lägre administrativ kostnad för berörda företag, vilket har särskilt stor
betydelse för små företag. Föreskrifterna är också i vissa delar oklara, exempelvis saknas en definition
av begreppet driftställe. Konsekvensutredningen uppfyller därför inte de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 20 mars 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Katarina Garinder.

Karin Lindell
Ordförande

Katarina Garinder
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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