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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.
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Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm

Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av
föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och medför minskade
administrativa kostnader för berörda företag. Förslaget tillstyrks.
2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (SRVFS 2005:2) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, utgör en form av dubbelreglering genom att företag varit tvungna att anmäla ny eller
ändrad verksamhet till både Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen samt att den säkerhetsrapport som företagen är
skyldiga att upprätta har granskats av båda myndigheterna. Arbetsmiljöverket vill med anledning av detta upphäva
föreskrifterna.
Genom förslaget till upphävande av föreskrifterna uppnås en något förenklad administrativ hantering för berörda
företag. Arbetsmiljöverket kommer att kunna fortsätta sin tillsyn av aktuella anläggningar främst genom föreskrifterna
om kemiska arbetsmiljörisker och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Stöd för tillsynen
finns även i 5 § sevesolagen (1997:1160).

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Arbetsmiljöverket har beräknat kostnadsminskningen för slopandet av de båda administrativa förfarandena
dvs. säkerhetsrapporten och anmälningsförfarandet. Den sammanlagda kostnadsminskningen för samtliga
berörda företag är enligt Regelrådets beräkning cirka 2 miljoner kronor. Fördelat på de 338 berörda
företagen blir det cirka 5 900 kronor. Dessa kostnader upphör med förslaget.
Regelrådet kan konstatera att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och bedöms medföra minskade
administrativa kostnader för berörda företag. Förslaget tillstyrks.
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Konsekvensutredningen
Arbetsmiljöverket beskriver förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och överensstämmelse
med EU-rätten. Ett resonemang kring tidpunkt för ikraftträdande och informationsinsatser, liksom en
redogörelse för antal företag och deras storlek finns också med samt ett resonemang kring förslagets
eventuella påverkan på företagen i övrigt.
Verket uppger även att det kan uppstå kostnader vid förberedelser och efterarbete om Länsstyrelsen och
Arbetsmiljöverket inte utför gemensam tillsyn. Regelrådet anser att Arbetsmiljöverket borde ha kunnat
uppskatta den kostnadsförändring som det innebär när verket inte längre ska utöva gemensam tillsyn med
Länsstyrelsen.
Regelrådet finner likväl att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 9 september 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Annika LeBlanc.

Karin Lindell
Ordförande

Annika LeBlanc
Föredragande
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