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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.

Vårt Dnr
Ert Dnr
N 2008:05/2014/118 REP 2013/100371 – 100374
Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm

Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande
föreskrifterna AFS 1984:15, AFS 1986:26 och AFS 1985:10
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och
bedöms medföra minskade administrativa kostnader för berörda företag.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.
Remissen innehåller även allmänna råd men dessa omfattas inte av Regelrådets granskning.

Innehållet i förslaget
Förslaget innebär att föreskrifterna om avloppsanläggningar m.m. (AFS 1984:15), om vissa arbeten på
fartyg (AFS 1986:26), om manhål på vissa behållare (AFS 1985:10) ska upphävas. Motivet är att de
aktuella arbetsmiljökraven finns reglerade i modernare bestämmelser och att de nu aktuella föreskrifterna
därmed utgör en s.k. dubbelreglering.
Upphävandet av föreskrifterna om avloppsanläggningar m.m. och föreskrifterna om manhål på vissa
behållare innebär inte några nya eller förändade krav. Beträffande upphävandet av föreskrifterna om vissa
arbeten på fartyg innebär förslaget att vissa tidigare ställda krav försvinner.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Enligt remissen berörs 139 företag av upphävandet av föreskrifterna om vissa arbeten på fartyg. I
kosekvensutredningen anges att förslaget leder till en besparing i administrativa kostnader om drygt 1
miljon kronor genom att krav på utfärdande av arbetscertifikat, hetarbetstillstånd och ingångscertifikat
liksom krav om skriftliga avtal mellan samordningsansvarig och redare samt skriftliga
anmälningsförfaranden kring släckutrustning försvinner.
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Avskaffandet av de angivna formaliakraven innebär inte att de arbetsmiljömässiga kraven upphör utan
dessa krav regleras nu i andra bestämmelser. Även om beräkningen av de minskade administrativa
kostnaderna innehåller vissa tveksamheter är det enligt Regelrådets mening uppenbart att förslaget medför
minskade administrativa kostnader för berörda företag. Därför tillstyrker Regelrådet förslaget.

Konsekvensutredningen
I konsekvensutredningen anges bakgrunden till och syftet med förslaget, såväl som alternativa lösningar,
tidpunkt för ikraftträdande och behov av informationsinsatser. Vidare anges antalet företag som berörs och
dess storlek samt, i de delar som leder till en förändring, storleken på minskningen av de administrativa
kostnaderna.
I den delen av konsekvensutredningen som rör förslag till minskning av de administrativa kraven anges att
enligt tidigare lämnade uppgifter i Tillväxtverkets databas Malin beräknas de administrativa kostnaderna
uppgå till drygt 1 miljon kronor. Regelrådet noterar i denna del att de aktuella uppgifterna i Malin baseras
på data som gällde när uppgifterna fördes in i systemet. Vid en granskning av uppgifterna i Malin
framkommer att den tidigare beräkningen grundar sig på en population om 500 stycken vilket utgör en
avvikelse från den av Arbetsmiljöverket uppgivna populationen om 139 stycken berörda företag.
Konsekvensutredningen borde i den aktuella delen ha innehållit en bedömning om de tidigare framräknade
kostnaderna speglar de administrativa kostnaderna för företagen i dagsläget. I konsekvensutredningen
borde även ha redogjorts för hur de minskade kostnaderna påverkar företagens konkurrenssituation. Likväl
uppfyller konsekvensutredningen, enligt Regelrådets mening, de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är således godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 25 juni 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Sten Nyberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Markus Garfvé.
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Ordförande
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