Yttrande
Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler
är utformade så att de uppnår regelgivarens
syfte på ett enkelt sätt och till en, relativt sett,
låg administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Yttrande över betänkandet En översyn inom
Sevesoområdet - förslag till en förstärkt organisation för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att det inte bedöms leda till ökade
administrativa kostnader.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
I remissen föreslås ändring i miljöbalken, lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen
(1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
miljötillsynsförordningen (2011:13) samt ny förordning (20xx:xxx) om avgifter för tillsyn enligt lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Reglering om Sevesoverksamheter har sin grund i Seveso II direktivet (98/82/EG) som upphör att gälla
från och med den 1 juni 2015 och i förslagsarbetet har även beaktande tagits till Seveso III direktivet
(2012/18/EU) som trädde i kraft den 13 augusti 2012.
Syftet med förslaget är att göra lagstiftningen mer effektiv, ändamålsenlig och överblickbar.
Sevesolagstiftningen tillämpas på sådana verksamheter där vissa farliga ämnen förekommer i en viss
angiven mängd. Enligt nuvarande ordning är tillsynen av Sevesoverksamheter på högre nivå
anslagsfinansierad. Genom förslaget införs Sevesotillsynsavgifter för samtliga Sevesoverksamheter.
Vidare föreslås att även tillståndspliktiga C- och s.k. U-verksamheter på högre kravnivå ska bli
avgiftsskyldiga utifrån förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De
tillkommande avgifterna anges vara i linje med den internationellt vedertagna miljörättsliga principen att
förorenaren ska betala de kostnader som denne orsaker – Polluter Pays Principle.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma medför regleringen inga tillkommande administrativa kostnader för
berörda företag. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen
Av konsekvensutredningen framgår bakgrund och syfte med förslaget liksom förslagets
överensstämmelse med EU-rätten samt en översiktlig beskrivning av alternativa lösningar. Den fasta
årliga Sevesotillsynsavgiften beräknas till totalt ca 17 miljoner kr för 375 verksamheter. Avgiften är tänkt
att ge full kostnadstäckning för Sevesotillsynen och varierar mellan 13 500 – 80 700 kr beroende på
verksamhetskategori. Utöver detta ges Länsstyrelsen möjlighet att i det enskilda fallet vid behov ta ut en
extra avgift för tillsyn med 800 kr per timmes handläggningstid. Enligt Regelrådets uppfattning kommer
myndigheternas ökade resurser för tillsyn att medföra ökad tillsynsfrekvens vilket i sin tur bedöms leda
till ökade kostnader för berörda företag. Någon beräkning av dessa kostnader finns dock inte i
konsekvensutredningen. I konsekvensutredningen anges att det finnas ett tiotal tillståndspliktiga C- och
s.k. U-verksamheter på högre kravnivå som genom förslaget kommer att behöva betala avgifter enligt
förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. I remissen finns inget
regleringsförslag avseende storlek på denna avgift men en årlig avgift om 20 000 kr per verksamhet
anges kunna tjäna som underlag för framtida beräkningar. Antal berörda verksamheter finns beskrivna
utifrån verksamhetskategori även om storleksmässig beskrivning på dessa saknas. Enligt
konsekvensutredningen bedöms de föreslagna Sevesotillsynsavgifterna inte påverka en
Sevesoverksamhets möjlighet att etablera sig på marknaden. Regelrådet utgår dock ifrån att resultatet
av det arbete som pågår inom Regeringskansliet med att se över avgifterna i förordningen om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken remitteras till Regelrådet i sedvanlig ordning.
Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är
därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 juni 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Christian Pousette.
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