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Yttrande över förslag till ändringar i Arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I remissen föreslås ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner och att
allmänna råd ska införas i föreskrifterna. Ändringarna föranleds av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/127/EG om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av
bekämpningsmedel. Syftet med ändringsdirektivet är att dessa maskiner inte ska utgöra någon risk för
miljön. Maskiner som applicerar bekämpningsmedel omfattas redan av maskindirektivet. Ändringarna
innebär att direktivet kompletteras med miljöskyddskrav.
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att företagens administrativa och andra kostnader kan
öka till följd av förslaget men att de eventuella negativa effekterna uppvägs av en totalt harmoniserad
marknad vilket underlättar konkurrensen.
Såvitt Regelrådet kan finna leder ett genomförande av de föreslagna ändringarna inte till några onödiga
administrativa kostnader. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
I den upprättade konsekvensutredningen anges att det i Sverige finns tre tillverkare av maskiner som
berörs av förslaget. Konsekvensutredningen innehåller emellertid inte någon beräkning av de kostnader
som ett genomförande av förslaget kan medföra för dessa företag. 1 I avsaknad av en sådan
redovisning uppfyller konsekvensutredningen inte – trots att andra konsekvenser är beskrivna på ett
tillfredsställande sätt – de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därför bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 13 april 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Claes Norberg. Ärendet föredrogs
av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Stig von Bahr
Ordförande

Mia Wallgren
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.

1

Förslagets ekonomiska effekter är endast beskrivna i mycket svepande ordalag och med hänvisning till Kommissionens konsekvensanalys som baseras
på BiPRO-rapporten, http://ec.europa.eu/environment/pps/pdf/bipro_ppp_final_report.pdf.
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