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Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder
mot förorening från fartyg
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg. Förslagen
bygger på ändringar i internationella konventioner på området.
Förslagen innehåller, såvitt Regelrådet kan bedöma, omfattande krav på information och
dokumentation som kan ge upphov till administrativa kostnader för de företag som berörs. I de
upprättade konsekvensutredningarna anges förslagen inte innebära någon ökning av de administrativa
kostnaderna, eftersom förslagen i praktiken redan efterlevs. I konsekvensutredningarna sägs emellertid
inget om innebörden av och storleken på dessa kostnader. Inte heller framgår det vilka delar av
förslaget som är en direkt följd av de aktuella internationella konventionerna. Mot denna bakgrund kan
Regelrådet inte avgöra om de från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna har valts. Regelrådet
avstyrker förslagen.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna har beskrivits i tre olika konsekvensutredningar. Dessa
korresponderar med olika delar av de föreslagna föreskrifterna. Kopplingen mellan delarna är dock
otydlig. Sammantaget är det oklart vilka effekter ett genomförande av förslagen kan medföra för de
företag som berörs. Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 13 oktober 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Claes Norberg och Carl Gustav
Fernlund. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Stig von Bahr
Ordförande

Magnus Petersson
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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