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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 4 maj 1995 chefen för Kommunika-
tionsdepartementet tillkalla parlamentarisk kommitté medatt en
uppdrag utreda förutsättningarna för och värdet slåatt attav sam-

tillsynsverksamheten inom Luftfartsinspektionen, Sjöfarts-man
inspektionen och Järnvägsinspektionen till tillsynsmyndighet,en

för och tillsynsarbetet bör skiljas ochansvaretom norm- om
nuvarande verksinstruktioner önskvärd klarhet iger en ansvars-
fördelningen mellan cheferna för inspektionerna och verkens
respektive myndighetens övriga ledning.

Regeringen har på kommitténs fattatönskemål beslut attom
medge förlängd tid från den februari1 1996 till den 30 juni 1996.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 30 juni 1995av
stadsdelsdirektören BåvnerInger ordförande i kommittén.som

Till sekreterare utsågs den 12 september 1995 revisions-
sekreteraren Jan-Henrik Skarborg.

Den 12 september 1995 förordnades riksdagsledamöterna
Christina Axelsson, Sivert Carlsson, Jarl Lander och Birgitta
Wistrand till ledamöter i kommittén.

Till i kommittén förordnades den 3 oktober 1995experter
Åkeekonomidirektören Andersson, sjösäkerhetsdirektören Johan

ÅsaFranson, direktören Dick Ivarsson, expeditionschefen
Kastman Heuman, verksjuristen Helena Lindblad, stabsdirektören
Anne-Marie Snäll och ställföreträdande flygsäkerhetsdirektören
Leif Wigström.
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Sammanfattning

Riksdagen behandlade under våren 1991 Trafikutskottets betän-
kande 1990/91:TU20. I detta uttalade utskottet bland annat att
Luftfartsinspektionen borde skiljas från Luftfartsverket och in-

myndighet. Bakgrundenrättas härtill utskottetsom egen var, som
såg det, tiden för avskilja Luftfartsverketsatt rö-attvar mogen
relsedrivande och kommersiella verksamhet från arbetet med nor-

för och tillsyn luftfarten i säkerhetshänseende. betän-Imer av
kandet uttalade Trafikutskottet vidare i längre perspek-att ettman
tiv kunde tänka sig i och verk sammanföra Luft-att ett samma
fartsinspektionen med arbetade med förannat organ som normer

hadeoch tillsyn personal och materiel iöver säkerhetshänseende
trafikområdet. Betänkandet bifölls riksdagen.av
Riksdagens revisorer inledde under våren 1993 generellen

granskning tillsyn med koncentration järnvägssektorn medav
anledning bland den kommande avregleringen järn-annat av av
vägstrafiken. I sin granskningsrapport framhöll revisorerna jämte

lagstiftning området borde utformas så uppgifterannat att att
och lades direkt på Järnvägsinspektionen. Revisorernaansvar
anförde också det under deras granskning framkommitatt att
många frågor rörande tillsyn spårtrafikens säkerhet för-av var
knippade med problem för flera transport-som var gemensamma

förslagl till riksdagensätt. angående tillsyn spårbunden trafikav
föreslog revisorerna jämte Järnvägsinspektionen skulleannat att

ökad självständighet och förutsättningarna för ochattges en
utformningen för transportområdet inspektion förav en gemensam
tillsyn och säkerhet skulle utredas. betänkandeI 1994/95:TU3
hemställde Trafikutskottet regeringen borde de frågorprövaatt
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iriksdagenbiföllsBetänkandeaktualiserat.revisorerna avsom
december 1994.

inspektionsmyndighetsammanslagenFrågan om en

inspektionsmyn-inrättavärdetdet gällerNär att gemensamenav
kommitténs arbetetransportområdetpåsektorerdighet för de som

uppnåskansamordningsfördelarfunnitkommitténhar attavsett
skull behöverför deninspektionernaområdeninom dessa utan att

inspektionernaMellaninspektionsmyndighet.ombildas till en
utrednings-inspektions- ochinomsamarbeteföreligger redan ett
och analys-riskvärderingegenkontrolltillsyn ochmetodik, samt

inspektionernaharområdenandrasåväldessametoder. Inom som
med bl.a.samarbetsformerochkontaktytorockså utvecklat myn-

Härigenomintressegrupper.organisationer ochföretag,digheter,
erfarenhet.ochkunskapkontinuerligtinspektionernatillförs ny

arbetsområdenså olikamedsammanslagningEn tre organav
det,kommittén närmastskulle,så olika kompetenseroch sersom

inspektio-påförorganisation baradagensinnebära utöveratt man
med-kostnader dettamed deöverbyggnadadministrativennerna

inte kunnatverksamhetenVi harförvinstmotsvarandeför utan
sådantfördelarinnebäraskullesammanslagningfinna avatt en

finnsdetintedärförVimotiverad.ändå attslag den är anseratt
inspektionsmyndighettillskapaförskältillräckligt starka att aven

inspektionerna.de tre
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Norm- och tillsynsarbetet

Transportonirådet idag starkt internationaliserat.är Detta innebär
mycket normarbete sker i internationellaatt I dessaorgan. organ

beslutas regler och föreskrifter de nationella myndig-om som
heterna införlivar med nationell normgivning.

Tillsynsarbete i förening med normgivning bedrivs fleraav
olika myndigheter. Kommittén har därför funnit det värdefullt att
under utredningsuppdragets gång sammanträffa med företrädare
för sådana myndigheter för inhämta information och jämföraatt
deras arbete med inspektionernas verksamhet. Inte i något fall har
dessa myndigheter varit den uppfattningen det skulleattav vara
lämpligt skilja tillsynsansvar och regelgivning.att Man har i
stället framhållit tillsyns- och utredningsarbete tillför erfarenhetatt
och kunskap fruktbärande förär normarbetet.som

Vi har således inte kunnat finna det föreligger några bäran-att
de skäl för skilja normgivningsarbetet från tillsynsarbetet.att Vår
slutsats har i stället blivit förening båda verksamheternaatt en av

inspektionernas arbete samtidigt skapar tilltrogagnar som man
till normgivningsarbetet hos verksamhetsutövarna.

Inspektionernas organisatoriska hemvist

När kommittén olikaövervägt tänkbara alternativ det gällernär
inspektionernas ställning har vi i första hand till syftet medsett
verksamheten och hur detta bäst tillgodoses. Luftfartsverkets
alltmer affärsinriktade verksamhet framkallar enligt vår mening
farhågor för Luftfartsinspektionen, den också fortsätt-att om
ningsvis ingår i Luftfartsverket, kan komma uppfattas inteatt som
helt oberoende och opartisk vid fullgörandet sina myndig-av
hetsuppgifter. Vi därför det inte lämpligt Luftfarts-äratt attanser
inspektionen ingår i myndighet, inspektionen själv haren som
tillsynsansvaret för och verksamhet föremål för inspektio-ärvars

normgivning. Vad anförts vi också gäller förnens som nu anser
Järnvägsinspektionen i förhållande till Banverket. Vi attmenar en
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tyd-verk ökarrespektivefrån derasinspektionernaseparation av
därförochmyndighetsutövninginspektionernas attiligheten anser

tillombildasskallLuftfartsinspektionenochärnvägsinspektionenJ
myndigheter.egna

ställningharSjöfartsinspektionen,gällerdetNär som ensom
frågornafunnitkommitténharSjöfartsverket,inom attavdelning
Anledn-aktualitet.haropartiskhet inteochoberoende sammaom

iinfrastrukturförvaltarSjöfartsverket intetill dettaingen är att
verksamhetsut-finnsdet inteinnebärDettahamnar.form attav

Järnvägsinspek-beträffandefalletdet ärpå sättövare somsom,
Sjöfartsinspektio-ifrågasättakanLuftfartsinspektionen,ochtionen

bevekelsegrun-affärsmässigaSjöfartsverkettillbundenhetnens
Sjöfartsinspek-sammanhang.i andrarollinspektionensellerder

farledsanord-gällerSjöfartsverketavseendetillsynsansvartionens
olikafartygtrafikledningscentraler, typersamtningar, avegna

tillverksamhetSjöfartverkets ärradionavigeringshjälpmedel.
Sjöfarts-Mellansjösäkerhetsarbete.påinriktaddelövervägande

behovkonkretmycketföreliggeravdelningarolikaverkets ett av
områden. Kom-olikainomkunskapervarandrasochsamarbete av

och Sjö-Sjöfartsverketfunnitdärförmittén har attatt nyttan av
enhet änorganisatorisk väger etttyngrefartsinspektionen utgör en

åt.demskiljaeventuellt intresse att
mellan Sjö-ansvarsfördelningtydligareåstadkommaFör att en

emel-sjösäkerhetsdirektören börgeneraldirektör ochfartsverkets
sjösäkerhetsarbetet heltgällerdetnormgivningsansvaret närlertid

börtillsynsansvaretmedangeneraldirektörenhållet liggaoch
sjösäkerhetsdirektören.påligga kvar

finansieringsfrågorKostnader och

verksamhetinspektionernassamhällsintressetill detMed hänsyn
debörluftfart resursmäs-ochjärnvägstrafiksäkerhar för varaen

Kommittén föreslårsvängningar.ekonomiskaoberoendesigt av
skallLuftfartsinspektionenochJärnvägsinspektionendärför att

statsbudgeten.finansieras över
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Summary

In the spring of 1991 the Riksdag parliament debated the report
1990/9l:TU20, presented by the Standing Committee on
Transport and Communications. In that the Standingreport,
Committee stated other things that the Civil Aviationamong
Inspectorate should be segregated from the Civil Aviation
Administration and established authority in its right,as an own
since, in the Committee’s view, having regard the developmentto
and incorporation of the Civil Aviation Administration’s
commercial activities, the time ripe for those activities bewas to
divorced from the task of defining standards for and supervising
aviation safety. The that, inreport long-went toon say a more

perspective,term conceivable that the Civil Aviationwas
Inspectorate could be amalgamated with other body taskedsome
with defining standards for and supervising personnel and material
in the traffic safety Thecontext. approved by thereport was
Riksdag.

During the spring of 1993 the Riksdag Auditors embarked on
general scrutiny of supervision, witha special reference the railto

This promptedsector. partly by the impending deregulationwas
of rail traffic. In the their scrutiny, the Auditorsreport statedon

other things that legislation in thisamong should becontext
framed in such that tasks and responsibilitiesa vestedway were
directly the Rail Inspectorate. The Auditors also stated that
their scrutiny had shown questions relating safetymany to
supervision and trackbound be associatedtransport withto
problems several modes ofto Incommon proposalstransport. put
before the Riksdag concerning supervision of trackbound traffic,
the Auditors proposed other things that the Rail Inspec-among
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beinvestigationthatandindependencebe given angreatertorate
forsingle inspectoratesettingoffeasibilityof themade up a
itsInthethroughoutsafety sector.supervision and transport

andTransportCommitteeStandingtheI994/95:TU3. onreport
investigateshouldGovernmentthat themovedCommunications

Thatraised.hadAuditorsthe reportwhichquestions wasthe
1994.DecemberinRiksdagapproved by the

inspectionamalgamatedofquestionThe an

authority
autho-inspectionsinglesettingofusefulnesstheregardsAs up a

Committeeof thethe workwhichfor therity tosectorstransport
benefitsco—ordinationthatfoundhasCommitteethereferred,has

the inspectorateswithouttheseachieved in necessa-be areascan
Co—operationauthority.inspectionintoturnedrily being an

inspectionoffieldstheinalreadyexistsinspectoratesthebetween
self—inspection,andsupervisionmethodology, asinvestigationand

and othertheseanalysis. Inofmethodsandappraisalriskwell as
andinterfacesdevelopedalsohave co-the inspectoratesareas,

companies,authorities,nationalwithprocedures,operation e.g.
inspectoratesthethisInand interest areorganisations waygroups.

experience.andknowledgewithsuppliedcontinuouslykept new
bodiesthreeofamalgamationCommitteetheAs ansees

wouldcotnpetenciesandfieldsworkingdifferentsuchwith
administrativeacquiringinspectoratestheanything anmean

withorganisation,present-daytheaboveandsuperstructure, over
correspondingwithoutandinvolvewouldthisall the anyexpense

find thatablebeenhasCommittee toTheactivities. notbenefit to
justifykindsuchofwould be to anbenefitsthe asa

enoughtherefeel thatdo strongandamalgamation, not areweso
of threetheauthorityinspectionsingle outmakingfor areasons

inspectorates.
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Standards work and supervision

The today highly internationalised. Thistransport sector means
that deal of standards work done by internationalgreata
bodies. These bodies adopt rules and standards which the national
authorities incorporate in standards issued nationally.

Supervisory activities combined with the issue of standards are
conducted by differentseveral authorities. The Committee has
therefore appreciated the opportunity, in the of its remit,course
of meeting representatives of such authorities in order collectto
information and their work with the activities of theto compare
inspectorates. None of these authorities has been of the opinion
that segregation of supervisory responsibility and regulatorya
activity would be appropriate. Instead they have argued that
supervisory and investigative activities supply experience and
knowledge which beneficial standards work.toare

Thus have been able find substantial fornot towe any reasons
segregating standards fromwork supervisory activities. Instead

have the conclusion that union of both activitiestowe come a
benefits the work of the inspectorates and the timeat same
inspires confidence in that work the of practitioners.parton

Organisational identity of inspectoratesthe

In considering the various conceivable options regarding the status
of the inspectorates, the Committee has concentrated mainly on
the of these activities and how best bepurpose can
accomplished. ln opinion, the increasingly commercialour
activities of the Civil Aviation Administration inspire fears that
the Civil Aviation Inspectorate, remains of the Civilpart
Aviation Administration, be regardedto notmay come as a
entirely independent, impartial body in the discharge of its official
duties. We consider inappropriate for the Civil Aviation
Inspectorate be included in authority which the Inspectorateto an
itself tasked with supervising and for whose activities the



16 Summary SOU 1996:82

feel that thestandards. WeissuesInspectorate argumentsame
relation the National Railinapplies the Rail Inspectorate toto

separation of the inspectoratesbelieve thatAdministration. We a
will clarify the officialadministrations alsofrom their respective

opinion that theAccordingly,role of the inspectorates. our
should beCivil Aviation InspectorateRail and theInspectorate

right.authorities in theirmade national own
the ofwhich hasregards the Shipping Inspectorate,As status a

Maritime Administration, the Com-of the Nationaldepartment
and impar-questions of independencefound that themittee has

Administration doesSince thetiality less pertinent. notare
of thereform harbours,infrastructure in the are nomanage
commercial betweenties ofpractitioners who allege natureacan

question the role of theAdministrationand thethe Inspectorate or
responsibilityconnections. The supervisoryin otherInspectorate

far the MaritimeShipping Inspectorate,of the asas
devices,shipping laneconcerned, relateAdministration to

and various radio naviga-vesselstraffic control itscentres, own
AdministrationMaritimeactivities of thetion aids. The are

The variousmaritime safety.concerned withpredominantly
tangibleAdministration haveof the Maritimedepartments verya

their knowledge in variousfor poolingneed for co—operation and
benefit offound that the theCommittee has thereforefields. The

constitutingof the Shipping InspectorateMaritime Administration
that exist foroutweighsorganisational unit argument mayanyan

them.segregating
allocation of responsi-achieve clearerorder, however,In to a

National MaritimeDirector-General of thebilities between the
Safety, responsibilityDirector of ShippingAdministration and the

shouldsafety standards be vestedfor the definition of maritime
supervisory responsibility beingDirector-General,entirely in the

Maritime Safety.retained by the Director of
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Expenditure and funding questions

n view of the public interest attaching the activities of theto
inspectorates for promotion of safety in rail traffic and civil
aviation, they should be made financially independent of econo-
mic fluctuations. The Committee therefore recommends that the
Railway Inspectorate and the Civil Aviation Inspectorate be
funded through the national budget.
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Författningsförslag

l tillFörslag
Förordning ändring i förordningenom

1995:589 med instruktion för

Sjöfartsverket

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1995:589 medom
instruktion för Sjöfartsverket 13 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13§
Chefen för Sjöfartsinspektionen Chefen för Sjöfartsinspektionen

för och beslutar i för och beslutar iansvarar ansvarar
frågor fastställande frågor fastställandeom om

tekniska säkerhetsnormer för säkerhetsnormer för farleds-av av
fartyg, för rädd- anordningar det Sjö-ärav normer som
ningsorganisationen ombord på fartsverkets uppgift sköta,att
fartyg och säkerhetsnormerav
för farledsanordningar detsom

Sjöfartsverkets uppgiftär att
sköta,

frågor2. tillsyn frågor tillsynöver överom om
fastställda säkerhetsnormer fastställda säkerhetsnormeratt att

följs, följs,
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undersökningfrågorundersökningfrågor omom
Sjö-sjöolyckor detSjö- ärsjöolyckor det är somavav som

uppgift sköta.fartsverketsuppgift sköta.fartsverkets attatt

tillFörslag2

förordningenändring iFörordning om

instruktion för Banverket1988:07 med

medförordningen 1988:707föreskrivs i frågaHärigenom om
för Banverketinstruktion

upphöra gälla,före skallrubrikendels 9 § närmast attatt samt
följande lydelseskall haoch 20 §§dels 11att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förvalt-centralBanverketförvalt-Banverket central ärär
frågorningsmyndighet förför frågorningsmyndighet somsom

huvud-Verketsjärnvägar.Verkets huvud-järnvägar. rörrör
uppgifteruppgifter ärär attatt

främja järnvägensfrämja järnvägens ut-ut-
veckling,veckling,

förvaltaochdrivaförvalta 2.driva och2.
spåranläggningar,spâranläggningar, statensstatens

hand säker-3. ha om
spártrafikhetsfrâgor för

miljöanpas-främjafrämja miljöanpas-4. enen
järnvägstrafik.sadjärnvägstrafik.sad

stödja tillämpadochinitiera, planeraVidare skall Banverket
sitt verksam-utveckling inomforskning ochsamhällsmotiverad
för forskningutarbetaskall därvidhetsområde. Verket program

med andra berördasamverkanområdet iutveckling inomoch
forskningdendokumenteraforskningsstödjande myndigheter, ver-
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ket stödjer, informera forskningsresultaten församt attom svara
forskningen utvärderas.

Delegationen för köp viss kollektivtrafik knuten till Ban-ärav
verket. Verket för delegationens handläggar- och kansli-svarar
funktioner.

5§
Inom Banverket finns Järn- Inom Banverket finns deen en-
vägsinspektion och de heterandra verket bestämmer.
enheter verket bestämmer.

Järnvägsinspektionen leds
direktör. För denne skallav en

finnas ställföreträdare.en
Anställningen direktörsom

vid Järnvägsinspektionen be-
slutas regeringen efterav an-
mälan generaldirektören.av
Anställningen får begränsas att
gälla längst till och med viss
tidpunkt.

11§
Generaldirektören skall Generaldirektören skallavgöra avgöra
ärenden inte skall ärenden inte skallavgöras avgörassom som

styrelsen, direktören vid styrelsen eller personalan-av av
Järnvägsinspektionen eller svarsnämnden.per-
sonalansvarsnämnden.

Generaldirektören och di- Generaldirektören får dele-
rektören vid Järnvägsinspektio- sin beslutanderätt tillgera an-

får delegera dra tjänstemänsin beslutande- i verket.nen
till andra tjänstemänrätt i

verket.
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tillFörslag3

järnvägssäkerhetslageniändringLag om

1990:1157

järnvägssäkerhetslageni frågaföreskrivsHärigenom om
ordet Banver-och 35 §§3417-22,1990:1157 iatt

Järnvägsinspektionen.ket skall bytas motut

till4 Förslag
förordningenändring iFörordning om

järnväg,vidsäkerheten1990:1165 om

spårvägochtunnelbana

1990:1165förordningenfrågaiföreskrivsHärigenom om
i 3-8 §§och spårvägtunnelbanavid järnväg,säkerheten attom

Järnvägsinspektionen.bytasskallBanverketordet motut

tillFörslag5

förordningenändring iFörordning om

olyckorundersökning1990:717 avom

1990:717förordningeni frågaföreskrivsHärigenom omom
olyckorundersökning av

ärnvägsin-Jskall bytasBanverketi ordetdels 3 § motutatt
spektionen

, skall bytasLuftfartsverketordet16 §§12 och utdels iatt
"Luftfartsinspektionen.mot
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6 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1982:923 farligt godstransportom av

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1982:923om om
farligt godstransport av

dels i 25 § ordet Banverket skall bytas "Järnvägs-att ut mot
inspektionen",

dels i 2 och 25 §§ ordet Luftfartsverket skall bytasatt ut
"Luftfartsinspektionenmot

7 Förslag till

Förordning ändring iom

departementsförordningen 1982: 1177

Härigenom föreskrivs i fråga departementsförordningenom
1982:1177 avsnitt 6.3 i bilagan skall ha följande lydelse.att

Statens haverikommission

Järnvägsinspektionen

Luflfartsinspektionen
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tillFörslag8

iändringFörordning om

7251976författningssamlingsförordningen :

författningssamlingsförord-frågaföreskrivs iHärigenom om
följande lydelse.skall habilaga l1976:725ningen att

myndigheterför centralaFörfattningssamlingar

myndighetUtgivande

föreskriftSärskildFörkortningBenämning

HSVFSHögskoleverkets
författningssamling

JFSJärnvägsinspektionens
författningssamling

LMVFSLantmäteriverkets
författningssamling

LIF SLuftfartsinspektionens
författningssamling

tillFörslag9

iändringFörordning om

1980:657sekretessförordningen

sekretessförordningeni frågaföreskrivsHärigenom om
skallordet Banverketi bilagani punkt 1111980:6567 att

"Järnvägsinspektionen.bytas ut mot
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10 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

l988:78 instruktionmed för Luftfarts-

verket
Härigenom föreskrivs i fråga förordningen l988:78 medom

instruktion för Luftfartsverket
dels skalll5 § upphöra gälla,att att
dels 5-6. 12, 13 och 27 §§ skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

.LuftfartsverketLuftfartsverket har hand har handom om
frågor den civila luft- frågorrör den civila luft-rörsom som
farten. Verkets huvuduppgifter farten. Verkets huvuduppgifter
är äratt att

främja utvecklingen främja utvecklingenav av
den civila luftfarten, den civila luftfarten,

2. driva förvaltaoch 2. driva och förvaltastatens statens
flygplatser för civil luftfart, flygplatser för civil luftfart,

tillsyn flygsä-utöva över
ker/teten för den civila luft-
farten,

4. för skyddet för skyddetsvara av svara av
miljön föroreningar från miljön föroreningar frånmot mot
civil luftfart, civil luftfart,

för flygtrafiktjänst i 4. för flygtrafiktjänst isvara svara
fred för civil och militär fredluft- för civil och militär luft-
fart, fart,

ombesörja beredskaps- ombesörja beredskaps-
planläggning för civila flyg- planläggning för civila flyg-
transporter. transporter
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5 §
finnsLuftfartsverketfinns InomLuftfartsverketInom ettett

består dehuvudkontorbestårhuvudkontor avsomavsom
Luftfartsverketde enheterochLuflfartsinspektionen som

bestämmer.Luftfarts-enheterandra som
verket bestämmer.

verket finnsVidfinnsVid verket en per-per-en
sonalansvarsnänmnd.sonalansvarsnänmnd.

6 §
finns vi-Luftfartsverketvi-finns InomLuftfartsverketInom

flygstationerflygplatser,flygstationer, dareflygplatser,dare
flygtrafiktjänstenheter.Luft- ochochflygtrafiktjänstenheter

aistriktsk0n—fartsinspektionens

tor.

8 §
generaldirek-chefernageneraldirek- En ärchefernaEn är avav

ställföreträdare.Chefenställföreträdare. törenstörens
Luftfartsinspektionen harför en

ställföreträdare.

§12
förGeneraldirektörenförGeneraldirektören ansvararansvarar

verksamhetenlöpandedenverksamhetenlöpandeden en-
och direktivriktlinjerdedirektiv enligtriktlinjer ochdeligt

beslutar.styrelsenbeslutar. Dettastyrelsen somsom
då che-fallsådanagäller inte i

Lufifartsirzspektionenförfen
enligt 15har ansvaret

13 §
generaldirektörensingår iDetgeneraldirektörensingår iDet

uppgifteruppgifter
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förse styrelsen med förse styrelsen medatt att
underlag för beslut och underlag för beslut ochatt att
verkställa styrelsens beslut, verkställa styrelsens beslut,

själv2. ärenden självavgöra ärendenatt avgöraatt
inte skall inte skallavgöras avgörassty-som sty-av som av

relsen, personalansvarsnämn- relsen eller personalansvars-
den eller chefen för Luftfartsin- nämnden,
spektionen,

till allmänhetens, till allmänhetens,att attse se
organisationers, företags och organisationers, företags och
andra myndigheters kontakter andra myndigheters kontakter
med verket underlättas med verket underlättasgenom genom

god service och tillgänglig- god service och tillgänglig-en en
het, information och het, information ochgenom ge- genom ge-

klart och begripligt klart och begripligtett ettnom nom
språk i verkets skrivelser och språk i verkets skrivelser och
beslut. beslut.

27§
Generaldirektören och chefen Generaldirektören får i lämplig
för Luftfartsinspektionen får i omfattning delegera sin be-
lämplig utsträckning delegera slutanderätt till andra tjänste-
sin beslutanderätt till i verket.andra män
tjänstemän i verket.
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tillFörslag11

1957:297i luftfartslagenändringLag om

1957:297luftfartslageni frågaföreskrivsHärigenom om
kap. 2-5 ochoch 14 §§, 3121-2, 10, 11a,dels i 2 kap.att

kap.8 kap. 8 11 11och 26 §§,20-21kap. 2-5, 15,§§, 47
skall bytasLuftfartsverket§ ordetkap. 2kap. § och 1412 l

Luftfartsinspektionenut mot
bytasverket skallordet§i 12 kap. 1dels ut motatt

inspektionen.

tillFörslag12

luftfartsförord-iändringFörordning om

1986:171ningen

luftfartsförordningeni frågaföreskrivsHärigenom om
1986:171

43-48, 50-51,36-39, 41,34,11-23, 26-32,atti 8-9,dels
84, 86-91, 94,70-73, 76-77,stycket,första57-58, 61, 6355,

och 146,138-141, 144131-134,128-130,104-105,102,
"Luftfartsinspek-skall bytasLuftfartsverketordet ut mot

tionen,
skalloch 149 §§ ha62, 9259-60,53-54, 56, 57,dels att

lydelseföljande
ändras tillföre 79 § skallrubrikenlydelsendels närmastatt av

förvärvssyfte",iLuftfart
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dels rubriken förenärmast 81 § skallatt upphöra gälla,att
dels det i förordningen skall införasatt paragraf, 83en ny a
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

53§
Luftfartsverket frågor Luftfartsverketprövar frågorprövar

tillstånd inrätta och tillståndatt inrättaom ochattom
driva allmänna flygplatser driva allmänna flygplatsersamt samt
fastställer villkor för tillståndet. fastställer villkor för tillståndet.
Om sådant tillstånd har medde- Om sådant tillstånd har medde-
lats regeringen, får Luft- lats regeringen, får Luft-av av
fartsverket fastställa villkor för fartsverket fastställa villkor för
tillståndet. tillståndet.

Lufifartsinspektionen prövar
frågor fastställer villkorsamt

flygsäkerheten.rörsom

54§
Luftartsverket beslutar vilka Luftfartsverket beslutar vilka
krav skall uppfyllda krav skall uppfylldasom vara som vara
för område skall god- föratt ett verket skall kunnaatt ge
kännas för i brukatt tillstånd.tas Därvid skall luftfar-som
allmän flygplats. Därvid skall intressen beaktas. Hänsyntens
luftfartens intressen beaktas. skall också till de kringbo-tas
Hänsyn skall också till de ende, närbelägnatas militära an-
kringboende, närbelägna mili- läggningar, trafik i när-annan

anläggningar,tära trafik heten och flygplatsens inverkanannan
i närheten och flygplatsens in- landskapsbilden.
verkan på landskapsbilden. Luftfartsinspekzionen beslu-
Kraven skall beskaffen- vilka krav skallavse tar som vara
heten och utrustningen flyg- uppfyllda för områdeav att ett
platsområdet. Vidare kan krä- skall godkännas för iatt tas
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flygplats.allmänandra brukochmarkeringaratt somvas
beskaffenhe-skallutanför Kravenanordningar sätts avseupp

flyg-och utrustningenstäl-ocksåområdet. kanKrav ten av
Vidare kan krä-platsområdet.närheten intedet ilas att

och andramarkeringareller be-märkenfinns hinder, attvas
utanföranordningarmedföra fa- sättlysningar kan uppsom

stäl-ocksåkanområdet. Kravför luftfarten.ra
närheten inteilas detfastställas all-fårKraven att

belysnin-hinder, märkenfinnsellerför flera flygplatsermänt
fara förmedförakanflygplats.försärskilt viss somgar

luftfarten.
ochi förstaKrav avsessom
all-fastställasstycket fårandra

flygplatser ellerför fleramänt
flygplats.för visssärskilt

56§
enligt §fastställs 54kravfastställer InnanLuftfartsverketInnan

enligtföreskrifter utfärdasutfärdar ellerellerenligt 54 §krav
ske med fö-samrådskall skall55 §enligt 55föreskrifter

de intressenförföreträdare reträdaremedverket samråda som
medskall skeSamrådberörs. berörs.för de intressen som
frå-detFörsvarsmakten ärmed För-skall skeSamråd om

på militärainverkanfrågandetsvarsmakten är an-omgaom
läggningar.militärapåinverkan an-om

läggningar.
flyg-i frågaFöreskrifterflyg-i frågaFöreskrifter omom

radioutrustningplatsernasradioutrustning ut-platsernas ut-
LuftfartsirzspektionenefterLuftfartsverket färdasfärdas avav

ochmedsamråd Post-Telestyrelsen. eftersamråd med
telestyrelsen.

57§
utfär-fårLuftfartsinspektionenföre-utfärdarLuftfartsverket

tilltillträdeföreskrifterdatill allmän-tillträdeskrifter omom
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flygplatser och allmänna flygplatserupprätt- ochna om om
hållande ordningen där. upprätthållande ordningenav av
Föreskrifter gäller viss där. Föreskrifter gällersom som
flygplats utfärdas efter samråd viss flygplats utfärdas efter
med länsstyrelsen. samråd med länsstyrelsen.

Gäller föreskrifterna viss
flygplats drivs Luftfarts-som av
verket får verket utfärda såda-

föreskrifter efter samrådna
med länsstyrelsen.

59 §
Luftfartsverket tillsyn Luftfartsinspektionenutövar utövar

allmännaöver flygplatser och tillsyn allmänna flygplat-över
utrustningen där. Telestyrelsen och utrustningen där. Luft-ser

tillsynutövar radioutrust-över fartsinspektionen tillsynutövar
ningen till flygplatsen. radiotrustningenöver till flyg-

platsen efter samråd med Post-
och telestyrelsen.

Luftfartsverket föreskriver Luftfartsinspektionen före-
vilka upplysningar betydelse skriver vilka upplysningarav av
för säkerheten och vilka statis- betydelse för säkerheten som
tiska uppgifter frågai innehavaren allmän flyg-om en av en
allmän flygplats och trafiken plats skyldig lämna.är att
där innehavaren flyg- Luftfartsverket föreskriversom av
platsen skyldig lämna.är vilkaatt statistiska uppgifter frå-i

allmän flygplats ochga om en
trafiken där innehavarensom

flygplatsen är skyldig attav
lämna.

60 §
Den vill inrätta flygplats inte avsedd förär allmäntsom en som

bruk enskild flygplats skall anmäla detta till Luftfartsverket
90 dagar innan anläggningsarbetenasenast påbörjas. Vill någon
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anmäla dettaskall haninrättad enskild flygplats,driva tidigareen
anmälningenflygplatsen i bruk. Tillhan90 dagar innansenast tar

avseddaomfattningen denfogas uppgifter ochskall arten avom
bifogas redovisningdet behövs,luftfarten. Vidare skall, enom

förutsättningarna förekonomiskaför trafikunderlaget och de
flygplatsens drift.

Luftfartsverket fastställer defastställer deLuftfartsverket
under-villkor för inrättandet,inrättandet, under-villkor för

och driften flygplatsenhålletdriften flygplatsenhållet och avav
med hänsyn tilltill behövsmed hänsynbehövs somsom

flygplatsens inverkaneller till flyg-trafiksäkerheten om-
skall förbju-givningen. Verketpå omgiv-inverkanplatsens

ellerflygplatsen inrättasdaförbjudaVerket skallningen. att
med hän-drivs, det krävsinrättas ellerflygplatsenatt om

totalförsvaret, säkerhe-tillmed hän-drivs, det krävs synom
flygplatsens inverkanellersäkerhe-till totalförsvaret, tensyn

omgivningen. amnäl-på Avserflygplatsens inverkanellerten
flyg-ningen inrättandetanmäl-på omgivningen. Avser av en

användasskall kunnaplatsflyg-inrättandetningen somenav
instrumentväderförhäl-underanvändasplats skall kunnasom

trafikflygplats, utbygg-landeninstrumentväderförhål-under
till trafik-flygplatsnadtrafikflygplats, utbygg-landen av en

ombyggnadellerflygplatstrafik-flygplats tillnad avenav
förbudtrafikflygplats, skalleller ombyggnadflygplats enav
behövsmeddelas detocksåförbudtrafikflygplats, skall omen

investeringenstillmed hänsynockså meddelas det behövsom
inverkanlönsamhet och dessinvesteringensmed hänsyn till

andra flygplatser i regionen.inverkan pålönsamhet och dess
i regionen.andra flygplatser

ocksåstyckena gällerförsta och andraBestämmelserna i om
driften påeller ändraenskild flygplatsvill bygganågon ettom en

betydelse.inte ringasätt är avsom
dennaärenden enligtenligt Iärenden dennaI para-para-

Luftfartsverketgraf skallLuftfartsverketgraf skall sam-sam-
med Luftfartsinspektionen,Försvarsmakten och rådaråda med



SOU 1996:82 Författningsförslag 33

med företrädare för de andra Försvarsmakten och med före-
intressen berörs. frågaI trädare för de andra intressensom

radioutrustning skall berörs.om somsam-
råd ske med Telestyrelsen. Luftfartsinspektionen fast-

Luftfartsverket får uppdra åt ställer de villkor för inrättan-
fastställa villkor det, underhållet och driftenattannan som av

i andra stycket flygplatsi fråga behövs med hän-avses som
flygplatser används ba- till trafiksäkerheten.om som syn
i mindre omfattning. Luftfartsinspektionen skallra

förbjuda flygplats inrättasatt
eller drivs, det krävs medom
hänsyn till flygsäkerheten. Luft-
fartsinspektionen skall samråda
med Försvarsmakten dessom
intressen berörs. I fråga om
radioutrustning skall samråd
ske med Post- och telestyrelsen.

62 §
Om militär flygplats helt Om militär flygplats helten en
eller delvis har upplåtits för eller delvis har upplåtits för
civil luftfart, meddelar För- civil luftfart, meddelar För-
svarsmakten bestämmelser svarsmakten bestämmelserom om
samordning den militära och samordning den militära ochav av

verksamheten.den civila Sam- den civila verksamheten. Sam-
råd skall ske med Luftfartsver- råd skall ske med Luftfartsver-
ket. För den civila verksamhe- ket och Luftfartsinspektionen.

militära flygplatser gäl- För denten civila verksamheten på
ler i övrigt bestämmelserna i militära flygplatser gäller i öv-
denna förordning och de före- rigt bestämmelserna i denna
skrifter meddelas med stöd förordning och de föreskriftersom

förordningen. meddelas med stöd för-av som av
ordningen.
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83a§
drifttillstândFrågor rörsom

flygsäkerhetsfrågorandrasamt
Luftfartsinspektionen.prövas av

92 §-
meddelarLuftfartsinspektionendemeddelarLuftfartsverket

luft-föreskrifter i frågaluftfarts- deföreskrifter i fråga omom
behövsfartsverksamhetbehövsverksamhet sä- avsomavsom

för isäkerhetsskäl och öv-övrigtför ikerhetsskäl och attatt
och olä-olyckorundvikarigtolägenhe-ochundvika olyckor

luftfärder.vidgenheterluftfärder.vidter
fårLufifartsinspekttionenuppdrafårLuftfartsverket

biträda medförvalt- uppdramedbiträda attatt annanannan
anslutningförvaltningsuppgift itillanslutningningsuppgift i

i för-föreskrifterförsta tilliföreskrifter avsessomsom avses
stycket.stycket. sta

meddelarLuftfartsverket
skyddetföreskrifter motom

handlingarbrottsliga s0nz
för densäkerhetenäventyrar

lufifarten.civila
luftfarts-utövarDen som

deskall lämnaverksamhet upp-
för säkerhe-betydelsegifter av

Luftfartsinspektionenten som
Luftfartsinspektio-föreskriver.

föreskrivakan även attnen
luftfartygbrukareochägare av

verksamhet lik-inte utövarsom
skall lämnabefälhavaresom

upplysningar.sådana
luftfarts-luftfarts- Den utövarDen utövar somsom

deskall lämnade verksamhetskall lämnaverksamhet upp-upp-
säkerhe-betydelse förför säkerhe- gifterbetydelsegifter avav
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de statistiska uppgifter i de statistiskaten, uppgifter iten,
fråga verksamheten de fråga verksamheten desamtom samtom
uppgifter enligt förordningen uppgifter kan följa för-som av
1993: 1347 den civila luft- ordningen 1994:1808 be-om om
farten och Europeiska ekono- höriga myndigheter på den ci-
miska samarbetsområdet EES vila luftfartens område som

Luftfartsverket föreskri- Luftfartsverket föreskriver.som
Verket kan föreskri-även Verket kan föreskrivaävenver. att

och brukareägare ochatt brukareägare luftfartygva av av
luftfartyg inte verk-utövar inte verksamhetutövar lik-som som
samhet liksom befälhavare befälhavare skall lämnasom
skall lämna sådana upplysnin- sådana upplysningar
gar.

149 §
LuftfartsverketNär kungör föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

för civil luftfart, skall det framgå kungörandet i vilkaav
avseenden dessa skiljer sig från motsvarande internationella
bestämmelser.

Beslut enligt denna förord- Besliut enligt denna förord-
ning författningar ningrör författningarrörsom som
kungörs Luftfartsverket i kungörs Luftfartsverket ochav av
den fattning och på det Luftfartsinspektionensätt i denom om-

verket finner lämpligt. fattning och detsom sätt som
verket och inspektionen finner
lämpligt.
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tillFörslag13

1955:227i lagenändringLag omom

luftfartygtillinskrivning rättav

1955:227lagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
§§och 5043, 4639,i 24,luftfartygtillinskrivning rätt attav

Luftfartsinspek-skall bytasLuftfartsverket motutordet
tionen.

tillFörslag14

i1955:229i lagenändringLag om
1948 årstilltillträdeSverigesanledning av

internationellarörandekonvention
luftfartygtillerkännanden rättav

anledningi1955:229lageniföreskrivsHärigenom avatt
internationellarörandekonventionårstill 1948tillträdeSveriges

Luftfarts-ordetskalli 8 §luftfartygtillerkännanden atträttav
Luftfartsinspektionen.bytasverket motut

tillFörslag15

kungörelseniändringFörordning om
bestämmelsermed1961:567 närmare om

luftfartygmedkrigsmaterielbefordran av

med1961:567kungörelseni frågaföreskrivsHärigenom om
skalli 2 §luftfartygkrigsmateriel med attbefordrannärmare av

Luftfartsinspektionen.Luftfartsverket bytasordet motut
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16 Förslag till

Förordning ändring iom

polisregisterkungörelsen 1969:38

Härigenom föreskrivs i fråga polisregisterkungörelsenom
1969:38 i 21 § skall ordet Luftfartsverket bytasatt ut mot

Luftfartsinspektionen
.

till17 Förslag
Förordning ändring iom

personalkontrollkungörelsen 1969:446

Härigenom föreskrivs frågai personalkontrollkungörelsenom
1969:446 § skall "Luftfartsinspektioneni 3 ordet insättasatt
efter ordet Luftfartsverket

18 Förslag till

Förordning ändring i kungörelsenom

1972:66 tillämpning den europeiskaom av

konventionen den 13 december 1968 om

skydd djur under transporterav

föreskrivsHärigenom i fråga kungörelsen 1972:66om om
tillämpning den europeiska konventionen den december13av
1968 skydd djur under i 2 § ordet "Luft-transporter attom av
fartsverket skall bytas Luftfartsinspektionen.ut mot
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19 tillFörslag
körkortsförord-Förordning ändring iom

ningen 1977:722

körkortsförordningenföreskrivs i frågaHärigenom om
Luftfartsverkets1977:722 första stycket orden inomi 93 §att

centralförvaltning upphöra gälla.skall att

20 Förslag till

sekretesslagenlageniändringLag om

1980: 100

1980:100sekretesslageni frågaHärigenom föreskrivs attom
Luftfarts-skall bytasordet Luftfartsverketi 7 kap 18 § ut mot

inspektionen
.

till21 Förslag
förordningenändring iFörordning om

handikappanpassad1980:398 om

kollektivtrafik

1980:398förordningenföreskrivs i frågaHärigenom omom
Luftfartsverketkollektivtrafik i ordet4 §handikappanpassad att

"Luftfartsinspektionen.skall bytas ut mot
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22 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1981:967 skyldighet för domstol ochom

kronofogdemyndigheter lämna under-att

rättelser vissa beslut exekutivom av

betydelse

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 198l:967om om
skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet lämna under-att
rättelser vissa beslut exekutiv betydelse i 2 och 5 §§attom av
ordet Luftfartsverket skall bytas Luftfartsinspektio-ut mot

asnen.

23 Förslag till

Förordning ändring iom

utsökningsförordningen 1981 2981

Härigenom föreskrivs i fråga utsökningsförordningenom
1981:981 i 6 kap. 20 kap.13 16 § och 15 kap. 5 § ordetatt
Luftfartsverket skall bytas "Luftfartsinspektionen".ut mot

24 tillFörslag
Förordning ändring iom

förordningen 1983 2261 statligom

flygarutbildning

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1983:261 iattom
7-8, 11 och 13 §§ ordet Luftfartsverket skall bytas ut mot

Luftfartsinspektionen
.
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Förslag till25

förordningenändring iFörordning om

luftfartygsregistret1986:172 m.m.om

förordningen 1986:172föreskrivs i frågaHärigenom omom
och20, 24, 26, 30-36 38 §§i 15,luftfartygsregistret attm.m.

Luftfartsinspektio-skall bytasLuftfartsverketordet ut mot
nen"

.

till26 Förslag
förordningenändring iFörordning om

myndigheter påbehöriga1994: 1808 om

områdecivila luftfartensden

förordningen 1994:1808frågaföreskrivs iHärigenom omom
områdecivila luftfartensdenbehöriga myndigheter

följande lydelse,§ skall hadels 2att
paragraf, 2införasförordningen skalldels iatt aen ny av

följ lydelse.ande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§
Luftfartsverket behörigLuftfartsverket behörig ärär myn-myn-

skall full-uppgiftfull- dighetuppgift skalldighet närnär
enligtenligt görasgöras

EEGrådets förordningrådets förordning EEG nrnr
juliden 24 19902343/90den 24 juli 19902343/90 avav

lufttrafikföretags tillsträdelufttrafikföretags tillsträde omom
flyglinjer i regelbundentillflyglinjer i regelbundentill

inom gemenskapenlufttrafiklufttrafik inom gemenskapen
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och delning och delningom av passagerar- om av passagerar-
kapaciteten mellan lufttrafik- kapaciteten mellan lufttrafik-
företag i regelbunden lufttrafik företag i regelbunden lufttrafik
mellan medlemssaterna, mellan medlemssaterna,

rådets förordning rådets förordningEEG EEGnr nr
294/91 den februari 1991 294/914 den 4 februari 1991av av

bedrivande flygfrakt- bedrivande flygfrakt-om av om av
trafik mellan medlemsstater, trafik mellan medlemsstater,

rådets förordning rådets förordningEEG EEGnr nr
2407/92 den 23 juli 1992 2407/92 den 23 juli 1992av av

utfärdande tillstånd för utfärdande tillstånd förom av om av
lufttrafikföretag, lufttrafikföretag i frågautom

"Air Operati Certificate,om ve
rådets förordning EEG rådets förordning EEGnr nr

2408/92 den 23 juli 2408/921992 den 23 juli 1992av av
EG-lufttrafikföretags tillträ- EG-lufttrafikföretags tillträ-om om

de till flyglinjer inom till flyglinjerde inomgemen- gemen-
skapen, skapen,

rådets förordning EEG rådets förordning EEGnr nr
2409/92 den 23 juli 1992 2409/92 den 23 juli 1992av av

biljettpriser och tariffer för biljettpriser och tariffer förom om
luftfart, luftfart,

rådets förordning EEG rådets förordning EEGnr nr
95/93 den 18 januari 1993 95/93 den januari18 1993av av

regler för regler förom gemensamma om gemensamma
fördelning ankomst- och fördelning ankomst- ochav av- av av-
gångstider vid gångstider vidgemensamma gemensamma
flygplatser, flygplatser.

rådets förordning EEG nr
3922/91 harmoniseringonz av
tekniska krav och administrati-

förfaranden inom områdetva
civil luftfart.

Frågor icke svenska Frågor icke svenskaom om
lufttrafikföretags bedri- lufttrafikföretagsrätt bedri-rättatt att
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regelbunden lufttrafik lufttrafiki regelbunden iva va
Sverige i fall Sverige fallandra i andraän änsom av- som av-

i artikel 3.2 i förordning i artikel 3.2 i förordningses ses
EEG 2408/92 frågor EEG 2408/92 frågorsamt samtnr nr

i artikel i artikel i4 i 4som avses samma som avses samma
rättsakt dock rättsakt dockprövas prövasav rege- av rege-
ringen. ringen

2a§
Luftfartsinspektionen be-är

myndighet uppgifthörig när
skall fullgöras enlig

rådets förordning EEG nr
2407/92 den 23 juli 1992av

utfärdande tillstånd förom av
frågalufttrafikföretag i om

Air Operative Certificate,
rådets förordning EEG nr

harmonisering3922/91 om av
tekniska krav och administrati-

förfaranden inom områdetva
civil luftfart.

till27 Förslag
förordningenFörordning ändring iom

totalförsvarsplikt1995:238 om

1995:238Härigenom föreskrivs i fråga förordningen omom
dennatotalförsvarsplikt rubriken förei 3 kap. 13 § samtatt

Luftfartsverket skall bytasparagraf och kap. § ordet4 5 motut
Luftfartsverket och Luftfartsinspektionen.
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1 Utredningens direktiv och

bakgrunden till dessa m.m.

1 Direktiven

Regeringen beslutade den 4 maj 1995 tillkalla kommitté föratt en
utreda förutsättningarna för och värdetatt slåattav samman

tillsynsverksamheten inom Luftfartsinspektionen, Sjöfartsinspek-
tionen och Järnvägsinspektionen till tillsynsmyndighet och ävenen
lämna förslag till finansieringen sådan organisa-av en gemensam
tion.

Inspektionerna för fastställandet säkerhetsnormersvarar av
inom respektive transportområde och också samtidigt försvarar
tillsynen efterlevnaden gällande regler. kommitténsIav av upp-
drag ingick också belysa detta förhållandenärmare bordeatt om
föranleda åtskillnad för normarbetet och tillsyns-ansvareten av
arbetet särskilt belysa de för- och nackdelar sådan åtskill-samt en
nad kunde föranleda för och tillsynsarbetet.ansvaretav norm-
Dessutom skulle kommittén särskilt analysera de nuvarandeom
instruktionerna önskvärd klarhet i ansvarsfördelningen mellanger
cheferna för inspektionerna och verkens respektive myndighetens
övriga ledning. Denna allmänna ansvarsfördelningenöversyn av
mellan inspektionerna och verkens övriga verksamheter angavs

kommitténs huvuduppgift.som
Direktiven fogas till betänkandet bilaga.som
Bakgrunden till regeringens beslut riksdagen delsär uttalatatt
Luftfartsinspektionen borde skiljas från Luftfartsverketatt rskr.

1990/91:177 och dels uttalat Järnvägsinspektionen bordeatt ges
ökad självständighet och förutsättningarna för och utform-atten
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ningen för transportområdet inspektion för till-av en gemensam
och säkerhet skulle utredas rskr. 1994/95:84.syn

1.2 sjö- spårtrafikensLuft-, och tillsyns-
myndigheter

former.Inom transportsektorn sker tillsyn i olika Betänkandet
behandlar den verksamhet inom Banverket, Luftfartsverketsom
och Sjöfartsverket bedrivs Järnvägsinspektionen, Luftfarts-av
inspektionen Sjöfartsinspektionen,och försom ansvarar norm-
arbete och tillsyn inom respektive transportslag. Inspektionernas

marknadsarbete inte bara inriktat på respektiveär operatörer utan
gäller också det ansvarsområde. Ser till i vilkenverketsegna man
omfattning inspektionerna idag tillsyn det verketutövar över egna
föreligger relativt skillnader mellan å sidan Luftfartsver-stora ena
ket och Banverket och å andra sidan Sjöfartsverket. Luftfartsver-
ket driver flygplatser och Banverket förvaltar spåranlägg-statens
ningar och de har därigenom naturlig insyn och kontroll överen
infrastrukturen. Tyngdpunkten i deras verksamhet heltär en

Sjöfartsverkets, sitt verksamhetsområdeinomänannan som var-
ken eller förvaltar motsvarande infrastruktur dvs hamnarna.äger
Sjöfartsinspektionens tillsynsansvar det gäller Sjöfartsverketsnär

verksamhet omfattar endast farledsanordningar, trafikcentra-egen
ler, radionavigeringshjälpmedel och fartyg. Sjöfartsinspektio-egna

tillsynsverksamhet riktar sig således i allt väsentligt motnens
tredje man.

Genom 1988 års trafikpolitiska beslut delades statens ansvar
för järnvägstrafiken mellan Statens järnvägar och det då nyinrätta-
de Banverket. SJ huvuduppgift driva järnvägstrafik medanär att:s
Banverkets huvuduppgift främja järnvägens utveckling,är att
driva och förvalta spåranläggningar, ha hand säker-statens om
hetsfrågor för spårtrafik miljöanpassad järnvägstra-och främja en
ñk. Banverket också från uppgiftenVägverketövertog utövaatt
tillsyn enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar. Be-över
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slutet innebar också början till avreglering järnvägstrafikenen av
Sverige.i Statens spåranläggningar öppnades för flera operatörer

bland viss trafikeringsrätt överfördes till läns-annat attgenom
huvudmännen. Som följd detta, och då det principiellaen av
grunder kunde riktas invändningar trafikföretag sinärmot att ett

säkerhetsmyndighet, uppkom behovet oberoende ochegen av en
opartisk instans. Efter från Luftfartsverketmönster och Sjöfarts-
verket inrättades därför Järnvägsinspektion under ledningen av

regeringen utsedd direktör.en av
Enligt Järnvägssäkerhetslagen skall Banverket tillsynutöva

efterlevnadenöver denna lag och de föreskrifter och villkorav av
meddelats med stöd lagen. Banverket beslutar också i frå-som av

tillstånd för spåranläggningar spårtrafik eller särskildgor om tra-
fikledningsverksamhet. Därutöver Banverket tillsynsmyndighetär
enligt förordningen farligt gods ochtransportom av anges som
undersökningsmyndighet i förordningen undersökningom av
olyckor. Samtliga dessa myndighetsuppgifter handhas Järn-av
vägsinspektionen, inom Banverket fått självständigtettsom ansvar
för säkerheten järnvägsområdet beträffande tunnelbanorsamt
och spårvägar. I förordningen med instruktion för Banverket

direktören för Järnvägsinspektionenatt föranges ensam ansvarar
och beslutar säkerhetsnormer för järnväg, tunnelbana ochom
spårväg, på trafikplats för järnväg, tillsynen efterlev-övernamn
naden fastställda säkerhetsnormer undersökning olyc-av samt av
kor och andra händelser i trafiken med järnväg, tunnelbana och
spårväg i de fall Statens haverikomnrission inte utreder dessa.

Järnvägsinspektionen indelad i regelsektionär och till-en en
synssektion och till inspektionen hör regionala järnvägsinspek-sex

Järnvägsinspektionenstörer. personal uppgick vid årsskiftet
1995/96 till 27 anställda. I Banverkets regleringsbrev för 1995/96
har Järnvägsinspektionen givits ramanslagett eget
27 335 000 kr. Anslaget omfattar tidsrymd 18 månader meden av
anledning övergången från budgetår till kalenderår.av

Luftfartsinspektionerz den del Luftfartsverketär handharav som
myndighetsuppgiften "att tillsyn flygsäkerhetenutöva över för den
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flygmateriel,omfattar be-civila luftfarten. tillsynsansvarDetta
statliga och kommunalaflygdrift, flygplatser civila,manning,

driftfunktionerLuftfartsverketsoch flygtrafiktjänst ävensamt
Chefen för Luftfartsin-områdena.avseende de båda sistnämnda

ansvarigLuftfartsverkets instruktionspektionen enligtär ensam
flygsäkerhetsfrågor. Uppgiften utförsför ioch beslutande genom

tillsyn efter-säkerhetsbeståmmelserfastställande översamtav
verksamhetskontroll,levnaden bestämmelserdessa genomav

formstödjande åtgärder icertifiering ochtillträdeskontroll, av
Tillträdeskontrollenanalysarbete.information, rådgivning samt

individer, luftfartyg ochverksamheter,innebär kontroll attav
Verksamhetskon-säkerhetskrav.flygmateriel uppfyller bestämda

givitsverksamheterkontrolleratrollen syftar till att att m.m. som
flygsäkerhetskra-standardsådantillträde till marknaden är attav

tillgodoses.ven
långtgående interna-luftfarten kännetecknasDen civila ettav

försäkerhetsarbetet. Grundensamordning itionellt samarbete och
Internationalluftfartsorganisationen ICAOdetta den civilaär
Sverigei vilkenOrganization, FN-organ,Civil Aviation är ettett

ICAO reglerasAnslutningen tillmedlemsländer.cirka 180av
tillhörande 18Chicago-konventionen meds.k.den annex.genom

JAA Jointsamarbetet i formexpanderandeGenom det snabbt av
förläggsluftfartsmyndigheterf.n. 26Aviation Authorities, en

dennaeller inomtill kommittéernormarbetetdelstor grupperav
Jointbestämmelser, JARantagit deharorganisation. EU

luftfartsmyndig-26J beslutat. DeAviation Requirement, AAsom
och 8 kandidat-medlemmari 18 fullvärdigauppdeladeheterna är

befogenheter. l Arrangementsochmyndigheter rösträtt ettutan
Luft-i harmedlemmarna JAA,undertecknatsDocument, avsom
medfastställda JARsig införlivafartsinspektionen förbundit att

fastställda JARi efterhand inbestämmelser. EU taattavseregna
den 163922/91förordning EEGbilaga till rådetsi 2 avnr
admini-tekniska krav ochharmoniseringdecember 1991 avom

dessa JARcivil luftfart. Närområdetstrativa förfaranden inom
i Europeiskaoch publiceratsEU-språkentill de officiellaöversatts
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gemenskapens officiella tidning får de EG-förordningstatus som
och blir följaktligen direkt tillämpliga i Sverige. Till dess införli-

Luftfartsinspektionen fastställda JAR med de bestäm-var egna
melserna.

Luftfartsinspektionen indelad femiär sektioner och fyra di-
striktskontor belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Luftfartsinspektionens personal uppgick vid årsskiftet 1995/96 till
ungefär 130 och inspektionens budget för 1996 beräk-ärpersoner
nad till 90 miljoner kronor. Cirka 60% budgeten täcksav genom
direkta avgifter Luftfartsinspektionen marknadentarsom ut av
enligt fastställda Resterande del budgeten täckstaxor. Luft-av av
fartsverkets trafikintäkter och övriga intäkter.

Sjöfartsverket bildades 1956 dåvarande Lotsstyrel-attgenom
Sjökarteverket och den del Kommerskollegiumsen, av som syss-

lade med fartygsinspektion slogs till myndighet. Isamman en
Sjöfartsverket ingår .Sjáfartsinspektionen avdel-som en av sex
ningar. Chefen för Sjöfartsinspektionen, sjösäkerhetsdirektören,

för och beslutar i frågor gällande den tillsyn sjösä-överansvarar
kerheten åvilar Sjöfartsverket enligt fartygssäkerhetslagensom
och lagen åtgärder vattenförorening från fartyg vissamotom samt
andra författningar. Sjöfartsinspektionen för sjöfar-ävenansvarar

miljösäkerhetsfrågor och då också för sådanatens miljöfrågor som
inte olycksrelateradeär separatorer, tankrengöringssystem och
liknande, utsläpp i luften och avfall ombord. Enligt Sjöfartsver-
kets instruktion sjösäkerhetsdirektörensär dessutom be-ansvar

till frågor fastställandestämt tekniska säkerhetsnormer förom av
fartyg, fastställande för räddningsorganisationenav normer om-
bord på fartyg och fastställande för farledsanordningar,av normer

det Sjöfartsverketsär uppgift sköta. Detta innebär inteattsom att
allt normarbete på sjösäkerhetsomrâdet beslutas sjösäkerhets-av
direktören sådant arbete sker också på andrautan avdelningar
inom Sjöfartsverket. Sjösäkerhetsdirektören dock för allansvarar
tillsyn fastställdaöver säkerhetsnormer följs och föratt sådan
undersökning sjöolyckor, det Sjöfartsverketsär uppgiftav som att
handha. Sjöfartsverkets tillsyn främst svenska fartyg äravser som



till48 Utredningens direktiv och bakgrunden 1996:82SOU

Ävenbesiktningar. utländ-föremål för periodiskt återkommande
föremål för tillsyn. skerska fartyg blir i viss utsträckning Detta

träffadeinom för det, mellan antal europeiska länder,ettramen
inspekterahamnkontrollavtalet enligt vilket Sverige åtagit sig att

Sjöfarts-25% de utländska fartyg, anlöper svensk hamn.av som
inspektionen har omkring anställda. Av dessa arbetar 60125 per-

Norrköping och de övriga på regionalapå förvaltningen isoner
Malmö och Rotterdam.tillsynskontor i Stockholm, Göteborg,

kro-Sjöfartsinspektionens verksamhet cirka 85 miljoneromsätter
år. finansieras dels besiktningsav-Verksamhetenper genomnor

kostnader,gifter, idag täcker cirka 30% verksamhetenssom av
stårdels sjöfartsavgifter fyr- och farledsavgifterna,och av som

för delen Sjöfartsverkets intäkter.största av

1.3 Bakgrund

Luft-Trafikutskottets l990/9lzTU20 uttaladesI betänkande att
Luftfartsverketfartsinspektionen borde skiljas från och inrättas

myndighet. betänkandet uttalade Trafikutskottetsärskild Isom en
kunde tänka sig ochvidare i längre perspektiv i ettatt ett attman

sammanföra Luftfartsinspektionenverk med annat organsamma
hade tillsyn personal ocharbetade med för och översom normer

Enligt utskottetmateriel i säkerhetshänseende på trafikområdet.
ochLuftfartsverkets rörelsedrivandetiden avskiljaattvar mogen

för tillsynfrån arbetet medkommersiella verksamhet ochnormer
rskr.luftfarten säkerhetshänseende. Riksdagen har därefteriav

riktlinjer det1992/93:245 godkänt regeringen föreslagna förav
inomfortsatta arbetet med myndighetsstruktur Luftfartsver-en ny

syfte tydligare myndighetsansvarket i bl.a. åstadkommaatt ett .
överföra kom-Riksdagen bemyndigade vidare regeringen vissatt

mersiell verksamhet inom Luftfartsverket till drivas i aktiebo-att
bolagiserades handling-lagsform. Med stöd bemyndigandetav

verksamheten vid Arlanda Landvetters flygplatser år 1995.och
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Riksdagens revisorer inledde under våren 1993 generellen
granskning tillsyn med koncentration järnvägssektorn medav
anledning bl.a. den kommande avregleringen järnvägstra-av av
fiken. Revisorerna framhöll i sin bl.a. lagstiftningenrapport att
borde utformas så uppgifter och lades direkt Järn-att ansvar
vägsinspektionen. Revisorerna anförde också det under derasatt
granskning framkommit många frågor rörande tillsyn spår-att av
trafikens säkerhet förknippade med problem "var som var gemen-

för flera frågorDessa revisorerna till:transportsätt.samma angav
avreglering, tillsyn och egenkontroll, farligt gods, riskanalyser
och oberoende.

l förslag till riksdagen, 1994/95:RR7, angående tillsyn av
spårbunden trafik föreslog Riksdagens revisorer jämte annat att
Järnvägsinspektionen skulle ökad självständighet och attges en
förutsättningarna för och utfomningen för transportområdetav en

inspektion för tillsyn och säkerhet skulle utredas. Ettgemensam
antal verk, myndigheter och organisationer inom trafiksektorn
hade givits tillfälle sig l fleraöver yttrandenatt ytttra rapporten.
t.ex. Statens haverikommission, Statsanställdas förbund och
Statstjänstemannaförbundet framhölls lagstiftningen bordeatt ut-
formas så tillsyns-, nonngivnings- och undersökningsuppgifteratt
lades direkt på Järnvägsinspektionen medan andra SJ och SL
dessutom föreslog Järnvägsinspektionen skulle skiljas från Ban-att
verket.

Trafikutskottet hemställde i betänkande 1994/95:TU3 att rege-
ringen borde de frågor revisorernapröva aktualiserat ochsom
betänkande bifölls riksdagen den 15 december 1994 rskr.av
1994/95:84.

1.4 Avgränsningar

Regeringen har tillsatt några andra utredningar, vilkas arbete har
beröringspunkter med inspektionsutredningen.
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särskild utreda-Den 23 februari 1995 tillkallade regeringen en
myndighetsuppgifter.med uppdrag bl.a. Banverketsöverattre se

finansieringEnligt direktiven skall utredaren föreslå utformning,
förvaltningsupp-och lokalisering förändrade myndighets- ochav

gifter inom inför förslag till reglerjärnvägssektorn kommande nya
analysför järnvägstrafiken. Vidare skall utredaren redovisa en av

järnvägssektornBanverkets myndighetsuppgifter och roll inom
föreslå förändringar. inriktning skalleventuella Förslagenssamt

roll sektorsorgan för järnvägstransport-Banverketsattvara som
och bli väldefinieradsektorn bör förstärkas samt en mermer

trafik.infrastruktur och Ut-långtgående vad gällerhelhetssyn
förslag tillsina förslag med Banverketsredaren skall samordna ny

konsekvenser förförslagensinre organisation analyserasamt
delInspektionskommittén har tagitbanhållningen. ett ut-av av

1996:9 och slutbetän-delbetänkande SOUredningen avlämnat
författningsföränd-vårt förslag tillkande SOU 1996:33. I eget

instruktionförändringar i Banverketsringar vi inte beaktat dehar
Banverksutredningens arbete.bli resultatetkan avsom

decemberden 9Sjöverksamhetskommittén, tillkalladessom
effektiviseringochytterligare samordning1993, skall överväga en

handi förstaverksamhet. Uppdragetmaritimastatens avserav
Kustbevakningen, Sjö-Marinen,bedrivsden verksamhet avsom

denskall bedömaoch kommitténfartsverket och Sjöpolisen om
dennamyndighetsuppgifterna inomgällt förinriktning hittillssom

ändamålsenlig ifortfarandemaritima verksamhetdel ärstatensav
påverkar inte In-Sjöverksarnhetskommitténs förslagalla delar.

arbete.spektionskommitténs
decembertillkallades den 22Sjösäkerhetskommittén, som

utvecklaytterligare säker-möjligheterna1994, skall analysera att
förslag hur detKommittén skall lämnainom sjöfarten.heten

inriktas ochsjösäkerhetsarbetet börnationella och internationella
sjöfart berörfrämst i denför förbättra säkerhetenbedrivas att som

för ökadhandlingsprogramKommittén skall utarbetaSverige. ett
medinriktningSjösäkerhet med speciell passagerartransporter

agerandet isamlad strategi för det svenskafärjor och redovisa en
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Europeiska unionen, IMO International Maritime Organization,
och i det övriga internationella arbetet. Inspektionskommittén har
inte funnit Sjösäkerhetskommitténs arbeteatt innehåller något som
kan ha betydelse i de frågor vi har ställning till.att ta
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2 Frågan sammanslagen in-om en

spektionsmyndighet

Kommittén det inte motiverat inspektionerna slåsattanser
till myndighet. Samordningsfördelar kan enligtsamman en

kommitténs uppfattning uppnås på sätt.annat

Tanken inrätta inspektionsmyndighet för delaratt en gemensam av
transportområdet framfördes Trafikutskottet i betänkandetav
l990/9l:TU20. Idéen inte och hade troligen sin bakgrundvar ny
i tidigare diskussioner rörande eventuell sammanslagningen av
Vägverket och Banverket.

RiksdagensNär revisorer under våren 1993 inledde sin gransk-
ning tillsyn, resulterade i 1993/94:8, aktualise-rapportenav som
rades åter frågan enda sammanslagen inspektionsmyndig-om en
het. Under sin granskning fann revisorerna många frågor rö-att
rande tillsyn spårtrafikens säkerhet förknippade medav var pro-
blem för flera Revisorerna ansågtransportsätt.gemensamma att
detta gällde olikheter i teknik, organisation och traditiontrots

I det i avsnitt 1.3 omnämnda förslaget till riksdagenmm.
1994/95:RR7, grundade sig på den ovannämnda rapporten,som

revisorerna dessa frågor till: avreglering, tillsynangav av egen-
kontroll, farligt gods, riskanalyser, olycksutredningar och obe-
roende. l anförde revisorerna följande:rapporten

"Den avreglering pågår inom flera transportområdensom
väcker frågan hur tillsynen skall organiseras organi-Lex. närom
sationsfornzerna förändras. Hur skall knytningar mellan till-ex.
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verk-tidigare varitverksamhetsutövaresynsmyndigheter och som
vid tillsynenpå marknaden balanserassamma

inslagetskall hantera det starkatillsynsmyndigheternaHur av
Vilka krav skallgenomgående problem.ocksåegentillsyn är ett

skall ochledningegentillsyn, vilkenställas på företagens gessom
frågor. En anknytandetill härvid viktigahur tillsynen skall gå är

förför platsskallfråga vad mån tillsyneniär att ge enanpassas
egentillsynen.inriktad på tillsyntillsyn direktär avsom mer

för degods i högsta gradFrågor farligt är gemensammaom
deltill in-samtidigt reglernaolika transportslagen, ärstorsom

mellanreglernaharmoniseringternationella. Behovet tran-avav
förofta. första förutsättningländer påtalas Enochsportsätt en

gällande bestämmel-god överblickväl fungerande tillsyn överär
ser.

gods sker ofta medfarligt änTransporter ett transport-merav
regelsystemvilketfrågor kringvarvid det ofta uppkommerslag

internationellagäller inte minstskall tillämpas. Det tran-som
och huröverblickgodförutsättning överEn ärsporter. varannan

och tillbudvilka olyckorgods sker ochfarligttransporter somav
intrafiar.

förutsätt-viktigautredningar olyckorochRiskanalyser ärav
riskernadeskall kunna inriktasför tillsynenningar storamotatt

frågor här-principiellaViktiga, ärförebygga olyckor.och mot att
tillsynsmyn-verksarnhetsutövareför såvälvid somgemensamma

användas i tillsynenskallmetoderdigheter. Vilka tran-avsom
kunna åt-skalloch lagbrottgods för bristerfarligt attsporter av

tillsynsmyn-förproblemgärdas ytterligare ärär gemensamtsom
digheterna.

alltförmodligen störreInformationsteknologi kommer att
också dengällerhelhet. Dettransportområdetbetydelse inom som

transportinformatik och till-övervaknings-användas ikansom
säkerhetökadmöjligheterna tillsynssyfte. Härvid kommer men

härvidtordeuppstå. Erfarenheterproblemvissaäven att vara
har redovisatSom regeringenöverförbara mellan transportsätten.

lagstiftning,ikommer ändringarbudgetpropositionåretsi rnyn-
erfordrasrutineradministrativadighetsinstruktioner, attm.m.

uppstå.integritetsproblem kanför debl.a. hanteraatt som
arbetaroch teknikeranalysinstrunzentGrunden för de som man
obero-problemende nämndaflera ärmedför hanteraatt ovanav

till-praktiska inslagen ideförtransportslag. Avenende meraav
egentillsynrörandeerfarenhetsutbyteökatskulle ett ex.synen

värdefullt.oberoendetillsynsmyndigheternaoch vara
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Revisorerna därför attförutsättningarna för inspektionanser en
förär transportområdet bör utredas. I dennasom gemensam

skulle då tillsyn inomäven vägtrañkomrädet och utredningar av
olyckor ingå.stora

En väsentlig fördel med transportinspektion enligt reviso-ären
ökade möjligheter för tillsyn oberoendeär verk-rerna en som av

samhetsutövarna. Aven förutsättningarna för likvärdiga be-mer
dömningar risker och förebyggande insatser ökar. Enav annan
fördel möjligheternaär användaatt expertis- föratt gemensam

regler och statistik- och utveckla analysin-ex. att gemensamma
och praktiska tillsynsmetoder blirstrument En nackdelstörre.

skulle kunna den minskade närheten till respektive verksam-vara
het. En inspektion innebär inte den specialiseringgemensam att

knuten tillär respektive transportslag behöver upphöra. "som
Bland de remissinstanser, yttrade sig över i desom rapporten

delar berör kommitténs arbete, flera i princip positivasom var
till förslaget frågan transportinspektionatt om en gemensam
utreddes. Några remissinstanser negativa och menade attvar
skillnaden mellan inspektionernas arbete för ochstor attvar en
utredning därför inte meningsfull. Merparten remissinstan-var av

hade också svårt finna några konkreta fördelar medattserna en
Åsikternasammanslagning inspektionerna. i denna delav var

delvis motsägelsefulla flera anslötäven sig till de allmännaom
synpunkter revisorerna anfört.som

junil 1994 beslöt Järnvägsinspektionen, Luftfartsinspektionen
och Sjöfartsinspektionen inleda fördjupat samarbete mellanatt ett
de inspektionerna. Man bestämde inledningsvistre inrikta sigatt
på områden: utredningsmetodik för olyckortre och tillbud, ana-
lysmetodik för händelser trendanalysmetodik och inre kvalitets-
arbete egenkontroll och kvalitetssäkring. Inom varje område
tillsattes arbetsgrupp med uppdrag undersökaen gemensam att
dagsläget möjligheternaöverväga till framtida samarbete.samt De

inspektionerna för sammankallandettre arbets-gavs ansvar av en
vardera. Dessa arbetsgrupper har i redovisat för-grupp rapporter

slag till olika former samarbete inom arbetsområdena.av
sinI anförde Riksdagens revisorer, tidigarerapport redo-som

visats, frågor enligt revisorerna förknippade medsex som var
problem för flera ochtransportsättsom var gemensamma som
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sammanföra in-skäl förutgjordemenadedärförrevisorerna att
följandei detKommitténmyndighet.tillspektionerna tar uppen

sig.förfrågordessa var

Avreglering2.1

transportområdetavregleringsammanhängande medFrågor en
bedömningvidintressemeningkommitténsenligtsaknar omen

myndighet.tillinspektionernaslålämpligtdet är att ensamman
gällerdetbetydelsehelt närdäremotfrågor harDessa annanen

ivi tillåterkommerdettasjälvständighet ettinspektionernas men
avsnitt.senare

egenkontrollochTillsyn2.2

varitSAStillkomstensedanharLuftfartsinspektionen enga-av
flygsäkerhetsmyn-norskaochdanskamed desamarbetegerad i

begrep-utvecklingiresulteratbl.a.Samarbetet hardigheterna. av
tillsynsfilosofinyttjasallmäntegenkontroll, sompet numerasom

sedermeraSamarbetet harsamhällssektorer.andrainomäven
nordiskaIsland.och DetFinlandomfattakommit även syn-att

införts i dekvalitetssäkringkravgrunden tilllagthar attsättet
flygdriftsbestämmelserna.europeiskaharmoniseradekommande

samarbeteredovisats, rö-tidigarehar,Inspektionerna ettsom
formeri olikaoch därutöverkvalitetssäkringochegentillsynrande

haverikommission. De harmed Statenskontakteråterkommande
förstärkaförmyndighetermed andraförbindelserknutit attockså

arbetsmetoder förfinnaochkompetensenden gemensammaegna
ingårSåtillsynsområdet.detinomsäkerheten t.ex.ökaatt egna

Sjöfartsinspek-ochLuftfartsinspektionenJärnvägsinspektionen,
kvalitets-avseendeerfarenheterför utbytenätverkitionen ett av

och Statensmaterielverkmed Försvaretso.dyl. tillsammansfrågor
formali-ocksåharJärnvägsinspektionenkärnkraftsinspektion. ett
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erfarenhetsutbyte och samarbeteserat avseende driftsäkerhets- och
produktionssäkerhetsfrågor med nordiska trafiksäkerhetschefer,
SJ, Banverket, norska statsbanorna, danska statsbanorna och
Statens järnvägar i Finland. Järnvägsinspektionen, Arbetarskydds-
styrelsen och Yrkesinspektionen har återkommande överläggning-

i tillsynsfrågor och planering samordnade tillsyner. Järn-ar av
vägsinspektionen har också deltagit i utbildning i säkerhetsstyr-
ning och resurskontroll anordnad Det Norske Veritas.av

Enligt kommitténs uppfattning deär samverkansformer som
inspektionerna idag har i olika former i fråga tillsyn ochom egen-
kontroll sådant slag det saknas anledning inspek-attav att tro att
tionerna skulle ha något vinna i denna del de slogsatt om sam-

till myndighet. Obundenheten varje inspektion,görman en att
lätt och mindre byråkratiskt kanett väljasätt, just de former och

de för samverkan i sådana frågorpartners bäst motsom svarar
varje inspektions Verksamhetsinriktning.

2.3 Farligt gods

Enligt förordningen 1982:923 farligt gods Statens rädd-ärom
ningsverk transportmyndighet i fråga landtransporter, Luft-om
fartsverket i fråga lufttransporter och Sjöfartsverket i frågaom om
sjötransporter. frågorFör inte kan hänföras till visstettsom tran-
sportslag Statens räddningsverkär transportmyndighet. Det ålig-

transportmyndigheterna meddela föreskrifter enligt lagenger att
1982:821 farligt gods. Enligt lag Sjö-transport ärom av samma
fartsverket tillsynsmyndighet för sjötransporter, Luftfartsverket
för lufttransporter, polismyndigheterna för landtransporter utom
järnvägstransporter, tullmyndigheterna det gällernär gränskontroll

Sprängärnnesinspektionen för landtransportertransporter, iav
vissa fall och Banverket för järnvägstransporter. När det gäller
Sjöfartsverkets och tullmyndigheternas tillsynsområden till-utövas

Kustbevakningenäven i den utsträckning Sjöfarts-synen av som
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beslu-områdeinom sittochGeneraltullstyrelsenochverket envar
Kustbevakningen.samråd meditar

väsentligtsigskiljerfarligt-gods-transportermedProblemen
ringaendastluftfartenutförSåmellan t.ex. entransportgrenarna.

Sjö-kvantiteter.smådå iochgods,farligtmängd transporter av
ochvolymermyckettankfartyg,i storafarten t.extransporterar,

järnvägs-medfalletvadrisker är t.ex.andramed helt än som
finnsoch järnvägsjöfart egent-mellanAnknytningtransporter.

järnvägsvagnpågods lastasfarligtfallvid deendastligen som
övrigtijärnvägstransporterFörmed färja.och transporteras

landsvägs-gäller vidvadproblemställningarnaliknar snarast som
med farligtTransporternågonän transportgren.transporter annan
aktuella in-detillsynsmyndigheter änflerockså treberörgods nu

spektionerna.
Jårnvägsin-genomförochplanerargodsfarligtgällerdetNär

Poli-räddningsverk,med Statenstillsynersamordnadespektionen
Även LuftfartsinspektionenKustbevakningen.ochTullverketsen,

ingårLuftfartsinspektionenSAMTILL.projekti dettadeltar
medDFG tillsammansgodsfarligtfördelegationeniockså
godssådanthanteringenberörsmyndighetersamtliga avavsom

intresseorganisationer.marknadenssamt
samarbetsprojekt ipågåendeolikaharSjöfartsinspektionen

SAMKEMdessasyfte. Ett ärinformativtochförebyggande av
inomräddningstjänstenochbefolkningsskyddetsamordning av

samarbetsprojektförebyggandevilketkemikalieområdet, är ett
Kemikalie-Arbetarskyddsstyrelsen,Sjöfartsinspektionen,mellan

Rikspolissty-Naturvårdsverket,Kustbevakningen,inspektionen,
Sprängämnesinspektio-räddningsverk,Boverket, Statensrelsen,

Sjö-oljeskadeskydd driverfrågaISocialstyrelsenoch omnen
tillsammansuppföljningsprojektförebyggandefartsinspektionen ett

Naturvårdsverket ochKustbevakningen,Kommunförbundet,med
räddningsverk.Statens

deinspektionerna,finnainte kunnatKommittén har att om
hänseendenågotiinspektionsmyndighet,tillslogs ensamman

deterfarenhet närellersakkunskaptillförasskulle kunna mera
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gäller farligt gods vad redantransport än sker. Inteav som nu
heller i denna del vi därför sammanslagningattmenar en av
inspektionerna skulle medföra förbättring deras verksamhet.en av

2.4 Riskanalyser

Som redan tidigare har Järnvägsinspektionen,nämnts Luftfartsin-
spektionen och Sjöfartsinspektionen arbetsgruppen gemensam
inom området riskanalyser. Arbetsgruppen har i tillrapporten
direktörerna för inspektionerna redovisat analys inspektio-en av

arbeten inom respektive ansvarsområden lämnatnernas samt
förslag till arbetsprogram för fortsatt samverkan. Från detta kan

direktörernanämnas beslutat fördjupadatt samverkan rörandeom
utveckling s.k. Baysiansk metodik för riskbedömning. Pro-av
jektet har i tidigare fas initierats och drivits Luftfartsinspek-en av
tionen och Kommunikationsforskningsberedningen. Sjöfartsverket
har samarbete med Maritime Consulting AB i riskanalysfrågor.ett
Järnvägsinspektionen deltar också i informationsutbyteett genom
seminarier i nätverk tillsammans med myndigheter,ett organisa-
tioner, institut och företag i MTO-frågor Människa-Teknik-Orga-
nisation. Luftfartsinspektionen har pä liknande kontakter medsätt
Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och För-

Forskningsanstalt inom detta område. Redansvarets tidigt började
inom luftfarten arbeta med denna frågor. harMantypman av

simulatoreranvänt sedan 1960-talet och forskningsinsatserstora
har gjorts det gäller "det mänskliganär elementet i flygsystemet.

ytterligareFör förbättra och kraftsarnla inomatt harämnet man
nationellpå basis bildat "Råd för forskning, teknologiutveck-ett

ochling undervisning människan flygsystemet"i ävensamtom
Svenskt Centrum för Människan i Flygsystemetf’ tillsammans
med bl.a. FOA, FMV, FFA, Saab Aircraft, Saab Military Air-
craft, SAS Flight Academy, Flygvapnet och Linköpings Tekniska
Högskola.
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"Riskhante-projektarbetehar bekostatJärnvägsinspektionen ett
och Tra-Väg-utförtsspårvägstrafik,svenskring inom avsom

tillsyftarslutrapportProjektetsLinköping. attfikinstitutet i vara
analys ochidentifiering,spårvägsföretagensstöd vidett

kanfortsättningmöjligEntrafiksäkerhetsbrister.åtgärdande av
järnvägstrafik.förstudiemotsvarandevara en

och off-KärnkraftsindustrinharerfaritutredningenEnligt vad
riskanaly-gällerdetkunskapsbankgedigen närshore-industrin en

mycketfinnsdettroligtsäkerhetsstyrning. Det attäroch attser
kunskaperfördjupar sinadeför inspektionernavinna genomom

kanbranscher. Det nämnasmed sådana atterfarenhetsutbyte
Kärnkraftsinspektionensingår iLuftfartsinspektionenchefen för

erfarenhetsut-ochkunskaps-visstskeroch därigenomstyrelse ett
byte.

Olycksutredningar2.5

inspektionernaframgått deområde hardettaPå tre en ge-som
arbetsrutinergenomgångmedarbetararbetsgrupp avsommensam

avgivitshari formredovisningmetoder.och En rapport avav en
ändamålsenligtfinna detkunnathar inte attarbetsgruppen. Denna

utrednings-uniformmedutvecklingdrivaskallinspektionerna en
ansvarsområdena.inomtillbudolyckor ochmetodik vad avser

verksamhetsområdenaochförutsättningarnaGruppen attanser
sådanföri karaktärenskillnaderalltföruppvisar attstora en en

delaranförförnuftig. Däremotskallmetodik att avgruppenvara
har-lämpligkanutredningsmetodikinspektions attrespektive vara

redovisat arbetspro-finnsfrånmonisera. I ettrapporten gruppen
harinspektionernaförDirektörernasamverkan.sådanför engram

förslag.sig bakomställt gruppens
dels påutredningsverksamhet baserasLuftfartsinspektionens

hörande för-till lagenolyckorundersökninglagen samtavom
formuleras iriktlinjerinternationelladedels påordning och som

utredning ochhurdetalj reglerari13,ICAO:s rappor-somannex
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tering skall ske och hur begreppet haveri skall definieras. Luft-
fartsinspektionen arbetar för närvarande med förbättringen av
störningsrapporteringen med syfte tillföra datamängdstörre iatt
analysverksamheten.

Luftfartsolyckor och allvarliga tillbud enligt Annex 13 registre-
f.n. i databasen NORDAIDS The Nordic Accident and In-ras

Ävencident Data System. sådana händelser i USA, Canada och
Tyskland ingår i denna databas och omfattar f.n. cirka 70 000
utredda fall. Genom komplettering analysverksamheten meden av
störningsmängden kommer trendanalyser och identifiering av
potentiella risker kunna ske med säkerhet.störreatt

Ansvaret för olycksutredningar ligger primärt Statens have-
rikommisssion. Luftfartsinspektionen biträder vid dessa utred-
ningar och ställer till haverikommissionens förfogande.experter
Av detta följer Luftfartsinspektionen har intimt samarbeteatt ett
och erfarenhetsutbyte med haverikommissionen. Alla haverikom-
missionens utredningar, vissa intressanta sådana Luft-samt som
fartsinspektionen själv utfört, behandlas vid haverisammanträ-ett
de. Ett sådan sammanträde kan resultera i beslut olika flyg-om
säkerhetsâtgärder. Dessutom sker på olika återföringsätt en av
vad förevarit till och flygare.operatörersom

Järnvägsinspektionen samarbetar Luftfarts-sättsamma som
inspektionen med Statens haverikommission det gällernär att ut-
reda olyckor. Haverikommissionen har fastställt olyckor vidatt
järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift har medfört attsom
minst fem människor avlidit eller skadats allvarligt eller medfört
materiella skador för 20 miljoner kronor,än skall utredasmer av
haverikommissionen. Enligt 24§ järnvägssäkerhetslagen åligger

verksamhetsutövarnadet olyckor eller olyckstillbud.att rapportera
Omfattningen denna rapporteringsskyldighet bestäms Järn-av av
vägsinspektionen. Inspektionen kräver olycka medförtatt en som

avlidit eller skadats allvarligt eller medförtatt materiel-personen
skador för miljon kronorän Järnvägsin-rapporteras.mer en

spektionen har beslutat dessa olyckor, för det fall de inteatt
utreds haverikommissionen, skall utredas inspektionen,av av som
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verksamhetsutövarensföljautreda ellervälja självdå kan egenatt
Övriga Järnvägsinspektionentillbudellerolyckorutredning. anser

utreda.internkontrollverksamhetsutövarnasingår idet attatt
till-Järnvägsinspektionenharutredningsarbetesittstöd förTill

JärnvägsinspektionensJASDettill två ADB-system.gång ena,
ochregistering olycks-föranvändsAdministrativa System, av

HÄR Järnvägsinspektionensandra,och dettillbudsrapportering
till-olyckor,registrering bl.a.används förhändelseregister, av

sambandochefter trendersyfte sökamedhändelserbud och att
olika slag.av

den omfattningsjöolyckor iutrederhaverikorrunissionStatens
och förord-olyckorundersökning1990:712lagen avomsom
föreskriver.olyckorundersökning1990:717ningen avom

tillsersjöolyckor ellerövrigautreder attSjöfartsinspektionen
Sjö-sammanställs.ordning,iframtagitsutredning, annansom
till-utredningsådan ärtillsedockfartsinspektionen har attatt en
vidhjälptill sinharSjöfartsinspektionenbelysande.räckligt

FartygsTillsynsSystemetFTSItvåutredningar ADB-system.
rapporthantering efterochfartygsuppgiftergrundläggandesamlas

under-svenska fartyg,alla ärfinnsfartygsdelenförrättning. I som
SjöOlycksSyste-registrerade. SOStillsyn,Sjöfartsverketskastade

dataoch lagringregistreringfördatabaseratmet är systemett av
SOS kunnaFTS skallmed använ-kombinationsjöolyckor. Iom

olikasambandochefter trendersökaföri analysarbetetdas att av
Sjöfartsin-biträder ocksåinspektionerövrigalikhet medslag. I

haveri-vidmedhaverikommissionStatensspektionen experter
i olikaoch samarbetarsjöolyckorutredningarkommissionens av

denna.former med
haveriutrednings-oberoendehaverikormnission ärStatens en

olyckor ellersådanaskall utredaHaverikommissionenmyndighet.
undersök-1990:712i 2§ lagentill olyckortillbud omangessom

inga begräns-gällerhaverikommissionenolyckor. Förning av
vadsjälvbeslutardenutredningsverksamheten överningar i utan

framgått tidi-också,Haverikommisssion kanvill utreda.den som
utredningar.dessatillavsnitt, överlåta görai detta attannangare
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Genom samarbetet med haverikommissionen och de erfaren-
heter inspektionerna därigenom tillförs med beaktandesamt av
den utveckling sker inspektionernas teknikstöd finnersom av
kommittén inspektionerna knappast kommer längre i samord-att
ningshänseende det gäller olycksutredningarnär genom en sam-
manslagning.

2.6 Oberoende

Riksdagens revisorer anförde det enligt deras uppfattningatt var
väsentlig fördel med sammanslagen inspektionsmyndigheten en

eftersom detta ökade möjligheterna för tillsyn obero-en som var
ende verksamhetsutövarna. skulleDetta öka förutsättning-ävenav

för likvärdiga bedömningar risker och förebyggandearna mer av
insatser. Slutligen, menade revisorerna, skulle möjligheterna bli

användastörre expertis och utvecklaatt attgemensam gemensam-
analysinstrument praktiska tillsynsmetoder.samtma

Kommittén delar revisorernas åsikt det viktigt till-äratt att
synsverksamheten ligger utanför verksamhetsutövarnas kontroll
och påverkan. Vi inspektionerna vadattanser genom som ovan
redovisats samarbetsformer och kontaktytor kontinuerligt till-om
förs kunskap och erfarenhet i sådan utsträckning och i sådanany
former vad revisorerna anfört stöd för sammanslagningatt som av
inspektionerna till myndighet inte motiverar detta. Inspektio-en

oberoende viktig fråga och utredningenär återkommernernas en
till inspektionernas ställning i avsnitt.ett senare

Övrigt2.7

Som tidigare har inspektionernanämnts också tillsatt tredjeen
arbetsgrupp arbetat med intern kvalitet dvs. in-gemensam som

spektionernas kvalitet i sitt arbete. Gruppen har också avläm-eget
I sin redovisning har framfört alla in-nat rapport. atten gruppen
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det olikakvalitetsarbete igång ärspektionerna har attett men av
arbetedel i inspektionernasfinnsomfattning. Det gemensamen

skäl till inspek-har funnit fleraområde. Gruppeninom detta att
gällererfarenheter bl.a. vadfortlöpande bör utbytationerna ut-

finns vidarehjälpmedel i kvalitetsarbetet. lbildning och rapporten
beskrivs. Direktörernadär sådant arbeteintaget ettett program

förslag.sig bakomställtför inspektionerna har gruppens
samarbete mellan in-tagits förocksåförsta harEtt ettsteg

föreskrifter finns medi-frågor. I intageti medicinskaspektionerna
luftfartenssäkerhetstjänst inompå personal icinska krav samt

för perio-bestämmelserområde. finnsjärnvägens Detinom även
På sjöfartens områdeundersökningar.hälsokontroller ellerdiska

behandlingsmetoderUtvecklingenockså liknande krav.ställs av
värdefullt speciellterfarenheterexempel där utbyte ärär avm.m.

från gällandetill meddela dispenserfråga möjligheternai attom
föreskrifter.

Sammanfattning2.8

sammanslagninguppnåskanpositiva effekterDe genom ensom
utredningen det, inomligger,de inspektionernatre sersomav

utredningstek-inspektionsmetodik ochföljande områden: generell
kvalitetsutveckling inomoch riskvärdering,nik, analysmetoder

och utvecklingsprogramforsknings-tillsynsverksamheten samt av
generell natur.

kan uppnås inomsamordningsfördelarKommittén attanser
inspek-ombildas tillinspektionernaområdendessa utan att en

iinspektionernasamarbetet mellanpågåendetionsmyndighet. Det
och detkontakteroch dearbetsgrupper ärsättär ett annatett
enlighetområden iupprätthåller på olikainspektionerasamarbete

redovisats.med vad som ovan
skillnadernagrundläggandefrämst deNackdelarna utgörs av

operativasjöfart. tekniska ochluftfart och Denmellan järnväg,
så olik-respektive transportslagverksamheten inommiljön och är
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artad fackkompetens inom respektiveatt område knappast är
användbar utanför den sektorn. För kompetent sättatt ettegna
kunna delta och driva inspektionsverksamhetäven krävs långvarig
och gedigen erfarenhet från respektive bransch. Inom luftfarten

behovetär ha aktuell branschkunskapt.ex. såattav stort att man
bl.a. måste ha flygoperativ personal i flygtjänst, delsom en av
arbetsuppgifterna, för med trovärdighet kunna fullgöra olikaatt
tillsynsinsatser. En långt driven specialisering såledesär nödvän-
dig inom respektive transportsektor.

Varje sektor har internationellt nätverk i allaett avseendensom
har olika struktur, innehåll och nationell medverkan. Både för
Luftfartsinspektionen och Sjöfartsinspektionen det internatio-är
nella samarbetet och samverkan med motsvarande utländska myn-
digheter mycket vikt. Som exempel detta kan,stor utöverav
vad i avsnittomnämnts 1.2, framhållas samarbetet mellan desom
skandinaviska luftfartsmyndigheterna. Det grundas de skandi-
naviska ländernas frånavtal 1951 samarbete luftfartensom
område. Luftfartsinspektionen har, tillsammans med sina danska
och norska motsvarigheter sedan 1948 bedrivit flyg-gemensam
säkerhetstillsyn SAS:s verksamhet. Detta har medfört långtav en
gången harmonisering regelverk likriktning och isamtav samsyn
principiella flygsäkerhetsfrågor. Man har också i detta samarbete

fastställt mål och medel för tillsynsverksamhetengemensamt och
dessutom tillsammans bedrivit inspektörsutbildning med instruk-

fråntörer de länderna.tre
Genom beskrivna, olikaäven andra samarbets-nu men genom

former eller kontaktytor, tillförs inspektionerna kontinuerligt ny
kunskap och erfarenhet. Kommittén har svårt att attse en sam-
manslagning inspektionerna till myndighet skulle kunnaav en
medföra någon ytterligare förbättring deras arbete eller för-av
stärkning på något område där de idag skulle kunna behövaanses

sådan. De skäl riksdagens revisorer anfört fören som en samman-
slagning inspektionerna till myndighet tillgodoses enligtav en
kommitténs uppfattning de redovisade kontakternagenom ovan
mellan inspektionerna och andra organisationer, myndigheter eller
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olikaimedverkaninspektionernasintressegrupper samt genom
iframtiden,iinspektionernafrånocksåutgårVinätverk. att

samarbetetutvecklaanfört, kommersjälva attvad demedenlighet
Därmedområden.fleratillandraochsjälvasigmellanbåde

grunderdeskälmeningkommitténs somattenligtsaknas
vitt-med sååtgärdingripandesågenomföraanförtrevisorerna en

inspektionernasammanslagningkonsekvensergående avsom en
medföra.skulle

alla in-ellertvåinnebäraskullesammanslagning attEn en,
lokaliserings-Oavsetttillomlokaliserades ort.spektionerna annan

rela-torde blidettaförkostnadernamedkommitténräknar attort
Erfarenhetsmässigttveksamma.vinsterna ärmedantivt stora

myndigheterberördarisk föromlokaliseringockså attinnebär en
väljeroftaanställdatidvissunder atti kompetens genomtappar

sitt arbeteunderKommittén hartillfällen.vid dessaarbetebytaatt
inspektio-sammanslagningdetfinnakunnat avinte att genom en

sådantfördelaruppkommaskullelikvälmyndighettill avennerna
medsammanslagningEnmotiverad. tredenna organär avslag att

det,kommittén närmastskulle,arbetsområdenså olika sersom
enheterolikadebeståendemyndighet tre somiresultera aven

administrativytterligaretillförtsbaraochidaghar ensomman
Omlokaliseringenmedför.sådankostnadermed depåbyggnad en

skatteunderlagminskatoväsentligtinteinnebäraocksåskulle ett
verkenberördadefickgångberörda kommunernaför de ensom

skäl.regionalpolitiskasig bl.a.tilllokaliserade av



SOU 1996:82 67

3 Norm- och tillsynsarbetet

Kommittén utrednings- och tillsynsarbete tillförattanser
erfarenhet fruktbärande bådeär för normarbetetsom som
sådant och för verksamhetsutövarnas tilltro till denna verk-
samhet. Kommittén har därför funnit och till-att norm—
synsarbetet inte bör skiljas åt.

Inspektionerna för utarbetandet säkerhetsnormer inomsvarar av
respektive transportområde samtidigt de också tillsynutövarsom

efterlevnadenöver gällande regler. I utredningens direktivav
ingår belysa detta förhållande bör föranleda åtskillnadatt om en

för och tillsynsarbetet.ansvaretav norm—
Transportområdet idag starkt internationaliserat.är Detta inne-

bär mycket normarbete sker i internationella I dessaatt organ.
beslutas regler och föreskrifter, de nationella myndig-organ som

heterna införlivar i nationell normgivning. Så exempelvis,är som
redovisats i avsnitt förhållandet1.2, beträffande Luftfartsinspek-
tionen. Till Chicago-konventionen finns f.n. 18 Annex vilka

grundvalen för luftfartensutgör i samtliga till ICAOnormer
International Civil Aviation Organization anslutna länder f.n.
184 st. Dessa Annex innehåller förutsättningarna för internatio-
nell såväl nationell luftfartsverksamhet. Konventionens artik-som
lar i allt väsentligtär intagna i den svenska luftfartslagstiftningen
på motsvarande hos andra välutveckladesätt luftfartsnationer.som
Standards and Recommended Practices i Annexen i sinär tur
inarbetade i de nationella föreskrifterna; för svenskt vidkommande
i BCL Bestämmelser för Civil Luftfart. Inom ICAO har det
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utvecklatsunder årentransportflyget,föralltframförsålunda,
Flygsäkerhetslägetluftfart.säkerförgrundläggande krav upp-en

harvärlden. Dettairegionerolikamellanskillnadervisar stora
förutsätt-driverluftfartsnationervälutveckladetillframlett att

struk-ochandra formeriflygsäkerhetsarbetet ävenförningarna
JointJAAinomutvecklatssamarbetetharEuropaInomturer.

Diskussio-medlemsstater.f.n. 26harJAAAuthorities.Aviation
sammanslagenendatillJAAomvandlapågår euro-att enomner

luftfartsmyndig-nationellanuvarandeluftfartsmyndighet. Depeisk
roll idag.få änkommadärvidskulleheterna att annanen

harmoniseringeuropeisktillsyftarJAAinomArbetet aven
sannolikti detresulterathararbeteflygsäkerhetsregler. Detta att

helaregelverk inomendaföreligga000 kommerföre år 2 ettatt
viktigt arbetehaLuftfartsinspektionen kommerAA-sfären. att ettJ

svenskai detreglerinförlivagällerdetutföra när att nyaatt
framhållitLuftfartsinspektionenharfråga attdennaregelverket. l

ladesregelgivningdennadubbelarbeteskulledet ett omvara
få tvådå skulleeftersominspektionennågon än organmanannan
Förbestämmelserna. rätttolkningenmed attsysselsattes avsom

in-tillsynsinsatsernavidbestämmelsernatillämpakunna menar
i fram-delaktigvaritharinspektionendet krävsspektionen attatt

välvärderingarna ärgrundläggandedeochtagningsprocessen att
framtagnings-iJAAinomMedverkanaccepterade.kända och

Luftfartsinspektionenenligtbestämmelser kräverprocessen av
vidmakthållaserhållas ochendast kanpraktisk kompetens som

vidareharInspektionenmarknaden.tillsynsarbete utegenom
flygsäkerhetsmyndigheterandratill hurframhållit att serom man

tillsynutövandetochutgivningsåarbetar avnormeravanses
tillsynsmyndig-delarsjälvklaramyndighetinom avsomsamma

uppgivitharLuftfartsinspektionen attarbete.normalahetens man
vilkeninomflygsäkerhetsmyndighetnågontillinte känner man

tillsynsverksamheten.ochför bådeinte har normeransvar
internationelltomfattandebedrivsområdesjöfartensPå ett

reglerutvecklingständigpågårDetsäkerhetsarbete. t.ex. aven
IMOFN-organetfartygsdrift inomfartyg ochförföreskrifteroch
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International Maritime Organization. Sådant arbete bedrivs
också inom ÖstersjöarbetetHelsingforskommissionen för och
inom EU. På sätt gäller för luftfartsområdet bedrivssamma som
verksamheten med fram säkerhetsbestämmelseratt ta för sjöfarten

internationella Sjöfartsinspektionens uppgiftav i den delenorgan.
deltaär i arbetet medatt underlag för dessa och införlivanormer

regler med det svenska regelverket.nya
När det gäller järnvägsområdet har också påbörjatman ett

internationellt normarbete. Detta har emellertid inte kommit lika
långt det har för luft- och sjöfart. Europeiskasom gemenskaper-

råd har antagit direktiv 95/18/EG och 95/19/EGnas med regler
för gränsöverskridande trafik. Dessa direktiv innehåller krav
trafiktillstånd kan utfärdas inom vilken medlemsstat helstsom som
till företag verksamma inom den och uppfyller vissastaten som
villkor. Trafiktillstånden gäller sedan inom EES-staterna. Inom de

företagstater trafikeraett skall sedansom att säkerhets-avser ett
intyg utfärdas företaget uppfyller de krav respektiveom statsom
uppställer. Trafiktillstånd licens och säkerhetsintyg motsvarar
tillsammans tillstånd i enlighet med den svenska järnvägssäker-
hetslagen och detta utfärdas efter prövning järnvägsinspektio-av

Tillsynen tillståndspliktig verksamhet kan tillnen. delav stor
sägas uppföljning lämnade tillstånd. Tillståndsgivandevara en av
verksamhet har därför intimt med tillsynsverksam-samröreett
heten. Det internationella beroendet kan förväntas öka med ett
växande europeiskt samarbete och med tillkomsten järnvägs-av

Öresund.förbindelsen över
Tillsynsarbete i förening med normgivning bedrivs fleraav

olika myndigheter. Kommittén har därför funnit det värdefullt att
inhämta information sådan verksamhet hos andra ochom organ
jämföra deras verksamhet med inspektionernas arbete. Under sitt
arbete har utredningen sammanträffat med företrädare dels för
Statens haverikommission, utredningsmyndighet,är delssom en

företrädaremed för vissa tillsynsmyndigheten Till dessa hör:
Statens kärnkraftsinspektion, Sprängämnesinspektionen, Elsäker-
hetsverket och Kemikalieinspektionen. Vid sidan tillsynsansva-av



1996:82SOUtillsynsarbetetoch70 Norm-

norm-ochförgivitsocksåmyndigheter ansvaretdessaharret
myndig-dessafall harnågotiområde. Intesittinomregelarbetet

lämpligtskulledet attuppfattningendenvarit attheter varaav
ställetiharregelgivning. De ansettochtillsynsansvarskilja

ochnormarbetetförförutsättning atttillsynsarbetet åratt en
andra.dettillfredsställandeskulle fungera utaningetdera

medsambandiutredningsarbeteochtillsynsarbeteGenom
erfarenhetertillsynsmyndigheternafårtillbud somellerolyckor

Mannormgivning.ochföreskriftermedarbetettillåterförssedan
iviktigtdetså ärdet attuttrycktmyndighet att manihar en

deltar iskrivbordetbakomfastnar utanintenormgivningsarbetet
åter-fruktbärandeimedverkardärigenomoch etttillsynsarbetet

påharmyndigheterNågranormarbetet.tillerfarenhetförande av
förlorainteföråterrapporteringdenna attformaliseratsärskilt sätt

de olikaVidtillsynsverksamheten.delarskildafrånkunskap av
inspektionernaförföreträdaremedhaftsammanträffanden som

dennagällerdetsynpunkter närhävdatockså dessahar samma
deldennaförfarandet ibeskrivitharinspektionernafråga. En av

frånkunskapernaregistrerarochhem"Manföljande sätt: rar
och dragitmaterialetgenomlystdetEftertillsynsarbetet. att man

verksamhetsutövarnatillkunskapernaåterförsdettaslutsatser av
regel-ocksåiblandocholikapâ sättinformation genomgenom

tillsynsarbe-braförgrundenkretsloppsådant är ettEttgivning.
"te.

denviktigtdetframförts ärhåll attfrån fleraockså attharDet
träffarochtillsynsarbetetiockså deltarskriver ope-normersom

andraochintresseorganisationerolikaanställda,derasratörer,
frukt-ochinte baraskaparmarknaden. Detta gottettpågrupper

ocksåmedförberörda atttillförhållande utanbärande parter man
operatörerna attnormarbetet vetför attfår acceptans genomen

inomfackkunskapbesitterocksåför dettastår ansvarsom-de som
detta.inområderförhållandendekännedomochrådet somom

grund-Även ahasynpunkterdessaförefaller nsettstidigare som
tillsynsmyndig-andrainrättandetvideftersomläggande avman

Kommitténtillsyn.ochnormgivningskiljaintevaltheter att
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har särskilt uppmärksammat Statens kårnkraftsinspektionatt är en
tillsynsmyndighetmyndighet både har för tillsyn ochansvaretsom
för normgivning inom synnerligen viktigt ansvarsområdeett och

detta bra.att anses
Sammanfattningsvis har vi således inte funnit några skäl att

ändra nuvarande ordning. Det förefaller såtvärtom medattvara
sådan konstruktion uppnår hög kvalitet i normgivningenen man

samtidigt skapar tilltro för denna hos verksamhetsut-som man
övarna.
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4 Inspektionernas organisatoriska
hemvist

Kommittén har funnit det, det gällernär Luftfartsin-att
spektionen och Järnvägsinspektionen, inte lämpligt deär att
ingår i myndighet verksamhet föremål förär derasen vars
normgivning och tillsyn. Kommittén därför deattanser
skall ombildas till fristående myndigheter.egna
Kommittén Sjöfartsverket ochatt Sjö-nyttan attanser av
fartsinspektionen enhetutgör väger äntyngre etten even-
tuellt intresse skilja dem åt. När det gäller normgiv-att
ningsansvaret bör vissa förändringar förgöras uppnåatt
bättre klarhet i ansvarsfördelningen mellan generaldirek-

och sjösäkerhetsdirektören.tören

Under 1990 påbörjades arbete med styrningenöverett att se av
affärsverken inom Kommunikationsdepartementets verksamhets-
område. Syftet förbättra ekonomiskaägarens styrningatt ochvar
kontroll. Man strävade också efter till stånd tydligareatt en
distinktion i tillämpningen styrmedel inriktade den affärs-av
mässiga hanteringen å sidan och politiskt betingade kravena

Översynenverksamheten å andra sidan. torde inte hanämnvärt
påverkat Sjöfartsverket/Sjöfartsinspektionen.

Inom Luftfartsverket vidtogs åtgärder för betona skillnader-att
mellan Luftfartsverkets affärsmässiga roll och myndighets-na

rollen. Organisatoriskt visades detta affärsuppgifter,attgenom
utförs inom flygplatserna och flygtrafiktjänsten, fördes tillsom ett

särskilt organisatoriskt block.
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dåskepnad 1915sin tidigastetillkom iSjöfartsinspektionen
kraft. Närträdde ifartygssäkerhetslagenövergripandeförstaden

Sjöfarts-inlemmadesbildades 1956,småningomSjöfartsverket så
omorganisa-vidoch blev,myndigheti dennainspektionen ennya

Sjöfartsverketavdelning inomtion 1969, egenen
LuftfartsverketinomställningnuvarandeLuftfartsinspektionens

deochbetänkandeluftfartsutredningsårstill 1963går tillbaka
riksdag. Det1967 årsdettagrundvalfattadesbeslut, avavsom

har,Luftfartsinspektionenchefen försjälvständiga somansvar,
förinstruktionenår tillkomnai dengångenförstabeskrevs samma

oför-bibehållitsdel hardennaSakinnehållet iLuftfartsverket.
ändrat.

itillkomskapelse,Järnvägsinspektionen är sam-somungen
besluttrafikpolitiskaårs1988efterjärnvägarStatensband med att

öppnadesDåjärnvägar.StatensBanverket och statensidelades
järnvägar.Statensandra änockså för operatörerspåranläggningar
oberoendebehövdesdetanledning häravmedansågMan att en

Järnvägsinspektionenochsäkerhetsfrågorföropartisk instansoch
Sjöfartsverket,Luftfartsverket ochfrånmodellefterskapades,

Banverket.inomavdelningsjälvständigsom en
ställningsjälvständigaderasgällerinspektionernaallaFör att
direktinspektion tillsättsvarjeförchefenmarkerats avattgenom

in-SjöfartsverketsochLuftfartsverketsBanverkets,regeringen. I
myndighetsuppgifter,fastslagits vilkaocksåhar detstruktioner

inspektionernaförchefernaskall fullgöras samt att ver-avsom
sådantgällerdetbeslutanderätt närinte hargeneraldirektörerkens

chefer.åvilar dessasom
vid Järn-direktöreninstruktionBanverketsEnligt 8§ i ansvarar

ioch beslutarförvägsinspektionen
ochtunnelbanaför järnväg,säker/zetsnormerfrågorsådana om

Banverket,påspårväg, ankommersom
säkerhets-fastställdaefterlevnadenfrågor tillsyn över avom

normer,
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frågor undersökning olyckor och andra händelser iom av
trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg berör säker-som
heten, deni mån undersökningen ankommer på Banverket,

frågor på trafikplats för järnväg.om namn
Enligt 15§ i Luftfartsverkets instruktion chefen föransvarar

Luftfartsinspektionen för och beslutar i
sådana frågor fastställande säkerhetsnormer för denom av

luftfartencivila och dess markanordningar ankommer påsom
Luftfartsverket frågor tillsyn efterlevnadenöver dessasamt om av
normer,

frågor övervakning den civila luftfarten och dess mark-om av
anordningars tillförlitlighet från flygsäkerhetssynpunkt,

sådana frågor undersökning luftfartsolyckorom av som an-
kommer på Luftfartsverket.

Enligt l3§ i .Sjöfartsverkets instruktion chefen föransvarar
Sjöfartsinspektionen för och beslutar i

frågor fastställande tekniska säkerhetsnormer för fartyg,om av
för räddningsorganisationen ombord på fartyg ochav normer av

säkerhetsnormer för farledsanordningar det Sjöfartsverketsärsom
uppgift sköta,att

frågor tillsyn fastställdaöver säkerhetsnormer följs,attom
frågor undersökning sjöolyckor det Sjöfartsver-ärom av som

kets uppgift sköta.att

4.1 Luftfartsinspektionen

Chefen för Luftfartsinspektionen ansvarig förär utarbetandet av
säkerhetsnormer för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst samt
anläggning och drift flygplatser. De verksamheterärav senare

Luftfartsverket driver på affärsmässig basis. Flygsäkerhets-som
direktören ocksåär ansvarig för utarbetande materialbestäm-av
melser konstruktion och tillverkning luftfartygom samt moto-av

med avseende pâ miljövärdighet.rer
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enligtgeneraldirektörLuftfartsverketstidigare harSom nämnts
heller någotinflytande och inteinte någotverkets instruktion

Luftfartsinspektionensför de frågor ankommeransvar som
Luftfartsverketsemellertid intebegränsning gällerchef. Denna

Luftfartsinspektionensbeträffandeemellertidstyrelse. harDet
styrelsenrått den praxisenlång tid tillbakaverksamhet sedan att

Luftfartsinspektionensinformerar siginte del ellertar ar-omav
verksamhet. Fram tillellerflygsäkerhetsnormerbete med annan

Luftfartsinspektio-årligstyrelsen del1990 rapporttog omav en
upphörde därefter. Somrapporteringverksamhet dennanens men

generaldirektör visserligenverkschef Luftfartsverkets över-har ett
verksamhet kanLuftfartsverketsgripande för hela menansvar

Luftfartsinspektio-gällerdetta detalltså inte till fullo närutöva
Luftfartsver-också inom förliggerl detta att ramenansvarnen.

medel för dess verk-Luftfartsinspektionenkets verksamhet tilldela
affärsplane- ochför den reguljärasker inomsamhet. Detta ramen

genomförtshittillsLuftfartsverket och harbudgetprocessen inom
bådatillfredsställande försätt parter.ett

omnämndasamband med den tidigareLuftfartsverket har, i
Luftfartsinspektio-riksdagen uttalatoch efter detöversynen attatt

särskildinrättasfrån Luftfartsverket ochborde skiljas som ennen
oktober 1992till regeringen den 14myndighet, i skrivelse an-en

Luftfartsinspektionen: "Denföljande angåendefört bland annat
till Luftfartsverketkopplingenadministrativa och ekonomiska är

administrativadetresurssynpunkteffektiv att egnagenomur
rimligt snabbinspektionen harlitet ochmaskineriet kan hållas att

särskilt rörligaiekonomiskatillgång till ytterligare resurser,
ställs myndighetsfunktionen. Man börpåskeden kravnår stora

sådan luft-inverkanden positivainte heller underskatta som en
förinspirationshånseendeochinnebär i kompetens-fartsmiljö

vidare anfört: "Struk-Luftfartsverket harinspektionens personal. "
samordningsfördelar talartillvaratagandeturanpassning och av

hållapå organisationeniockså för nödvändigheten att toppen
ajfårsinriktade verksamhe-denmyndighetsdelarihop såväl som

ten."



SOU 1996:82 Inspektionernas organisatoriska hemvist 77

Bara månader före det dessaett uttalanden gjordes hadeattpar
avreglering skett inrikestrafiken och konkurrensen släpptesen av

fri. Luftfartsverkets inriktning affärsmässighet och marknads-mot
orientering kom därmed intensifieras. Genom den bolagiseringatt

ägde Ground Handling fr.0.m. den juli1 1995som rum av
förstärktes Luftfartsverkets affärsprofil ytterligare. Som inämnts
avsnitt det troligtär utvecklingentre gåratt europeiskmot en
luftfartsmyndighet inom framtid. Luftfartsverkets ökadeen snar
bolagisering, affärsinriktning och marknadsorientering densamt
väntade utvecklingen flygsäkerhetsarbetet medför, enligt kom-av
mitténs uppfattning, dessa skäl för Luftfartsinspektionensatt
organisatoriska tillhörighet får i perspektiv.ett annatses

I juni 1995 tillsatte Luftfartsverkets generaldirektör intern-en
utredning med uppdrag studie flygsäkerhetsansvaretgöraatt en av
i Luftfartsverket med tonvikt på hur detta regleratär och utfor-

hur uppgifter och tolkasmat, och uppfattas internt ochansvar
hur organisationenexternt Syftet medsamt studienut.ser attvar

för Luftfartsverkets och Luftfartsinspektionens ledningar tillhanda-
hålla underlag vilket det skulleett möjligt bilda sigattvara en
uppfattning det olika beslutsnivåer i Luftfartsverket fannsom
oklarhet, osäkerhet eller andra omständigheter i fråga flygsä-om
kerhetsansvarets innebörd vilka borde undanröjas och vilka alter-
nativa åtgärder i så fall borde övervägas. Resultatet skullesom
kunna användas i Luftfartsverkets förberedelser inför Inspektions-
kommitténs arbete.

deI intervjuer genomfördes i studien ingick frågorsom som
berörde Luftfartsinspektionens myndighetsroll. Man inriktade sig

de verksamheter föremål förär Luftfartsinspektionenssom
tillsyn och granskning och intervjuade antingenpersoner som
själva hade direkt verksamhetsansvar ellerett sin ställninggenom
i organisation representerade medlemmar hade sådanten ettsom

I studien sammanfattades resultatet dessa intervjuer påansvar. av
följande denna frågasätt: finns mycket klaren gemensam
grundläggande uppfattning kan sammanfattas med Luft-som att
fartsinspektionen åtnjuter förtroende på marknaden. Enligtstort
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arbeteinspektionensbra,kontakternafungerarrespondenterna
ochlyssnarkunnande,och tarpondusobjektivitet,präglas manav

avkall påfrågorpåochråd attutantill sig, gesvarargerman
och denmellan sinrågångklarocksåhållerManintegriteten. en

uppgift ochverksamhetsansvariges ansvar.
inledningsvisvi redanvadockså,framhölls utöverstudienI

vissastyrelsensochgeneraldirektörensfrågaanmärkt i ansvar,om
på:pekasärskiltskälfinnsdetvi attproblem ansersom

LuftfartsverketsÄven oklarheterråderflygbranscheninom om
förhållandenoch inbördesuppgifterLuftfartsinspektionensoch

rollkommersiellaLuftfartsverkets attförFöreträdare enmenar
underlättaskulleflygsäkerhetsmyndighetentillrelationstriktare

affärsmässighet. DehelhjärtatLuftfartsverket satsaför att mera
detta ärLuftfartsverket attinomverksamhetsansvariga anser

medjämförtinspektionenoch förverketförbådeviktigare nu
genomregleradbranschendåtidigare var

iLuftfartsinspektionenutomståendehosfinnsMisstankar att
Luftfartsver-dispensgivning kanochtillsynsverksamhetsin gynna

kommersiella intressenkets
chefLuftfartsinspektionensochgeneraldirektörLuftfartsverkets

1996februari9skrivelse denhärefter i sam-har gemensamen
Inspektionsut-påangående sinföljandeanförtmanfattningsvis syn

uppdragzredningens
Luftfartsinspek-ochSjöfarts-Järnvägs-sammanslagningEn av

fördelar.någraintetionerna ger
luft-tillsynsarbetet inomocheventuell delningEn norm-av

behovbl.a.medhelhetslösningskulle sämrefartssektorn avge en
ochkompetensdubblering resurser.av

alternativtänkbartmening ärLuftfartsinspektionens ettEnligt
ocksådetmyndighet, ärsjälvständigblirinspektionen menatt en

medLuftfartsverketkvar i ettinspektionenförtänkbart stannaatt
rollfördelningen.förtydligande av

skäl förövervägandetalarfrågan attbedömningsamladVid aven
Luft-vid sidanmyndighetfriståendeblirLuftfartsinspektionen av

samlokaliseringfortsattförutsätterlösningsådanEnfartsverket.
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för bibehålla smidigt och effektivt samarbeteatt i frågorett av
nationell och internationell karaktär utnyttjande kompe-samt av

och inom respektive organisation. "tens resurser
I Danmark, Finland och Norge har inspektionsverksamheten

byggts på ungefär i Sverigesätt och luftfartsin-upp samma som
spektionerna ingår i respektive luftfartsverk. I Danmark har dock
inspektionen inte självständighet i Sverigesamma attsom genom
det inte finns något 15§ i det danska Luftfartsver-motsvararsom
kets instruktion. Inom det norska Luftfartsverket föreslog ut-en
redning under 1994 skulle skilja Luftfartsinspektionenatt man
från Luftfartsverket och den till självständiggöra myndigheten
med för såväl tillsynsarbetet. Från början hadeansvar norm- som

tänkt sig organisera Luftfartsinspektionen inom Luftfarts-attman
verket med grad självständighet i Sverige. Ut-samma av som
redningens förslag, sannolikt också kommer genomföras,attsom
motiverades främst sådan lösning önskvärt obero-att ettav en gav
ende både i normarbetet och i tillsynsarbetet.

När kommittén har de olika alternativövervägt förärsom
handen i fråga Luftfartsinspektionens ställning har vi, liksomom
vi gjort beträffande de båda övriga inspektionerna, förstai hand

till syftet med verksamheten och hur detta bäst tillgodoses.sett Vi
fortsatt samlokalisering med Luftfartsverketatt godäranser en en

grund för smidigt och effektivt samarbete både i nationellaett och
internationella frågor. Luftfartsverkets alltmer affärsinriktade
verksamhet, manifesterats i bolagiseringar och starkt mark-som
nadsorienterade verksamheter, framkallar emellertid farhågor för

Luftfartsinspektionen, ingående i Luftfartsverket,att i utfö-som
randet sina myndighetsuppgifter inte uppfattas fullständigtav som
oberoende och opartisk. Oavsett hur på detta vi attman ser anser
det inte lämpligtär Luftfartsinspektionen ingår i myndighetatt en

inspektionen själv har tillsynsansvaret för och verksam-som vars
het föremål för inspektionensär normgivning. Med den självstän-
dighet Luftfartsinspektionen redan tillämpad praxissom ut-genom
vecklat Luftfartsverket finns det knappast några hållbaragentemot
organisatoriska eller andra invändningar Luftfartsinspek-mot att
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också medföraskulleDettamyndighet. atttilltionen görs egenen
Luftfarts-ochLuftfartsinspektionenmellanansvarsproblematiken
därförVilöstes.generaldirektör attstyrelse ochverkets anser
och bildaLuftfartsverketfrånavskiljasskallLuftfartsinspektionen

myndighet.en egen

Järnvägsinspektionen4.2

tillsyns-,redanfanns detskapadesJärnvägsinspektionenNär en
dåvarande Statensutredningsverksamhet inomnormgivnings- och

undantagsfallendast ijärnvägsolyckorhadeDittillsjärnvägar.
för direktörenUppgifternasamhällsinstanser.oberoendeutretts av

beslutabörjanfrånredanJärnvägsinspektionen blevvid att om
dessasäkerhetsfrägor, tillsyni övernormgivningsäkerhetssystem,
Äventillbud.olyckor ochutredningefterlevnadreglers samt av

järnvägarStatenstillkomst fortsatteärnvägsinspektionens attefter J
fortsättaför kunnaorganisationsininombygga attresurserupp

ochverksamhetendentillbud inomocholyckoroch utreda egna
utrednings-Järnvägsinspektionensdetsamma.Banverket gjorde

dimensionerades inspektionen skulle kunnaförinteverksamhet att
Verk-olycksutredningar.allaverksamhetsutövarnasgenomföra

handfull all-utredaåri ställetinriktadessamheten att enper
verksam-tillsyntillbud överoch utövaolyckorvarligare samt att

inomkvaliténförbättrautredningsverksamhet ochhetsutövarnas
dennaförändringnågonhellerskedde inteområde. Detdetta av

kom 1990olyckorutredninglageninriktning att avomgenom
utredningsmyndighetblevhaverikommissiondå Statensoch en

järnvägs-,sjöfart,luftfart,inomför olyckorutredningsansvarmed
olyckor.vissa andraspårvägsdrifttunnelbane- och samt

tillsyns-regelsektion,indelad iJärnvägsinspektionen är enen
och ingårjärnvägsinspektörerplaceraderegionaltsektion samt sex

deltillmedBanverketdelfriståendeidag stor ge-enavensom
markeras Järn-statsverkspropositionenadministration. Imensam

Järnvägsinspek-ställningoberoendevägsinspektionens attgenom
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tionen givits ramanslag. Järnvägsinspektionen harett emeller-eget
tid i realiteten friare ställning vadän framgår Ban-en som av
verkets instruktion. Friheten resultatär praxis, medett av en som
utgångspunkt från 8§ i instruktionen, utvecklades vid tillkomsten

Banverket och Järnvägsinspektionen dåvarande general-av av
direktören för Banverket och direktören för Järnvägsinspektionen.

Som tidigare har riksdagenomnämnts uttalat sig för Järn-att
vägsinspektionen borde självständig ställning i olikages en mera
hänseenden. Sedan Riksdagens revisorer genomförde sin gransk-
ning spårbunden trafik har riksdagen fattat beslut avregle-av om
ring järnvägstrafiken. Konkurrensen mellan olika verksamhets-av

har därmedutövare ökat. På likartade grunder, anförtssom av
kommittén beträffande Luftfartsinspektionen, kan därförman
också det finns skäl Järnvägsinspektionenatt själv-attanse ge en
ständigare ställning. Det finns emellertid också skäl talar försom

bibehållande nuvarande ordning. Somett kommittén detav ser
kan följande fördelar finnas med detta:

Enkel administration. Banverket tillhandahåller erforderlig ad-
ministration och särskilda Servicetjänster insatserstörreutan av
Järnvägsinspektionen, dock delvis belastas med kostnadernasom
härför.

En etablerad organisation bibehålles.
Enkel tillgång till särskilt kunnande, personaladministra-t.ex.

tion, ekonomiadministration och information från EU och andra
internationella organisationer.

Automatiskt kunskapsflöde mellan Banverket och Järnvägsin-
spektionen. Järnvägsinspektionen kan dra Banverkets rollnytta av

sektormyndighet.störresom
Enkel finansiering investeringar.av

Ser till nackdelarna med nuvarande ordning detman attanser
följande bör beaktas:

Det föreligger skillnad mellan det på vilket Järnvägsin-sätten
spektionen förhåller sig till Banverket i praktiken och vad som
uttrycks i Banverkets instruktion.
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Järnvägsinspektio-ochBanverketstydlig.utåt inteBilden är
ochverksamhetsutövareförihopansvarsområden kannens

fram-tillräckligt starktintemyndighetsrollBanverkets ärandra.
myndighetsutöv-ibland i sinuppfattasärnvägsinspektionenhävd. J

branscheninomanställdaochverksamhetsutövarening ensomav
del.beroendeBanverketav

ochstyrelseBanverketsförriskfinnstillspetsat lägeI attett en
personaladmini-ochbudgetsynpunkterkan hageneraldirektör

Järnvägsinspektionensinverkaindirekt kanstration opera-som
verksamhet.tiva

verksamhet iBanverketstillsynenFormellt utövassett av
olikaiBanverket kansjälvt.Banverketsäkerhetshänseende av

medrollerdubblasjälvt iföreträda sig mot-sammanhang anses
intressen.satta

BanverketinomJärnvägsinspektionenbehållatillAlternativet att
fördelarmyndighet. Deomvandlas tillinspektionenär att egenen

detviordningsådanmed ärföreliggaskulle sersomensom
följande:

andra.ochverksamhetsutövaretillförhållandeiTydlighet
opartiskhetochoberoendeärnvägsinspektionensförrisk JIngen att

ifrågasättas.skall kunnamyndighetsutövningi
iinnefattasnormgivningsarbeteJärnvägsinspektionens egenen

myndighetsutövning-itydlighetenvilket ökarförfattningssamling

en.
troligenJärnvägsinspektionoberoendeorganisatorisktEn ger

specialiststöd.vid valflexibilitetförstörreett utrymme av
iinspektionsmyndighet ärfriståendemedNackdelarna en

administrationenförfinns riskekonomiska. Dethandförsta atten
beta-idag delvisredanJärnvägsinspektionenblir dyrare även om

för Järnvägs-Kostnadernaadministrativ hjälp.lar för utnyttjad
händelserap-ochtillbuds-olycks-,förinspektionens datasystem

förändras. Förgodkännande kanochtillståndportering samt
Järnvägs-datasystem.Banverketsdessa inärvarande ligger eget

dentid övervägahar varitinspektionen atttvungen senare
haraviserats. Manoperativsystemdå bytedriftsfråganframtida av
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då kommit fram till det fördelaktigtär kvaratt mest att stanna
inom Banverkets datasystem. Förutsättningarna för bruka Ban-att
verkets kontorsadministrativa datasystem för registrering åren-av
den och ekonomisk uppföljning kan dock förändras.m.m.

Vid rangordning och sammanvägning de angivnaen av ovan
för- och nackdelarna olikamed organisatoriska modeller har vi

för Järnvägsinspektionen inte bör finns kvar inomstannat Ban-att
verket. De viktigaste skälen för denna ståndpunkt denär genom-
förda avregleringen järnvägstrafiken och, i likhet med vad viav
uttalade beträffande Luftfartsinspektionen, vikten Järnvägs-attav
inspektionen i sin myndighetsutövning uppfattas oberoendesom

Ävenoch opartisk. beträffande Banverket vi det underattanser
rådande förhållanden måste olämpligt verket utövarattanses som
tillsyn sig själv. Ett avskiljandeöver Järnvägsinspektionen frånav
Banverket skulle i realiteten innebära den praxisatt som numera
föreligger i fråga inspektionens förhållande till Banverket fårom

författningsenlig dräkt. Vi därför Järnvägsinspektio-atten anser
skall avskiljas från Banverket och bilda myndighet.nen en egen

4.3 Sjöfartsinspektionen

Sjöfartsinspektionens verksamhet omfattar huvudsakligen norm-
givning och tillsyn sjösäkerheten. dettaöver I arbete ingår utfär-
dande föreskrifter gällande fartygs säkerhet och fastställandeav av
säkerhetsnormer för farledsanordningar. Föreskrifterna fartygsom
säkerhet gäller frågor fastställande tekniska för far-om av normer

fastställande för räddningstjänsten ombord ochtyg, av normer
fastställande säkerhetsnormer för farledsanordningar ävenav men
föreskrifter fartygsoperativ och social, arbetsmiljömässig art.av
Verksamheten bedrivs med inriktning huvudsakligen på handels-
sjöfarten fritidsbätstrafikens intressenäven liksom fiskets ochmen
Marinens skall beaktas. Enligt lagen åtgärder vattenföro-motom
rening från fartyg kan Sjöfartsinspektionen inom Sjöfartsverket
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för-föreskrifter förtekniskaoperativa ochockså besluta attom
miljön.den marinaskadardriften fartygfartyg ellerhindra att av

teknis-självständigt beslutfattarchefSjöfartsinspektionens om
ombordräddningsorganisationenförka säkerhetsnormer, normer

chef kanSjöfartsinspektionensfarledsanordningar.föroch normer
vadlikhet medför fartyg. Inyttjandeförbudockså fatta beslut om

Sjösäker-inspektionerna begränsasövrigade bådagäller försom
eko-administrativt ochhan isjälvständighethetsdirektörens attav

generaldirektör.Sjöfartsverketsunderställdnomiskt hänseende är
sjösäkerhetsdirektöreninledningsvis beslutarSom nämndes om

måste emeller-för fartyg. Dettasäkerhetsnormertekniska ansvar
utför.klassificeringssällskapenarbete de s.k.i ljuset dettid ses av

sysslarorganisationerprivataKlassificeringssällskapen är som
stiftelseform elleriorganiseradeoftaSjösäkerhet. Demed är

försäk-ochlastägarehistoriskttillkomliknande. De attp.g.a.
befrak-skullefartygdetförvissa sigringsbolag ville att manom

klassificeringssällskapenförstadesjövärdigt. Närta/försäkra var
Traditio-sjösäkerhetsmyndigheter.statligafanns det ingabildades

mellan de flestaarbetsfördelningdet förekommitnellt har stat-en
klassificeringssällskapen,ochsjösäkerhetsmyndigheterliga som

och maski-fartygs skrovbesiktigatfrämstinneburit sällskapenatt
därefter besiktigat övriga de-harSjösäkerhetsmyndigheternaneri.

sjösäkerhetsmyn-statligai fartygen. Deförhållandenlar ochav
klassificeringssällskapen.sigklaraskulle knappastdigheterna utan

och harsådan kompetensområdeninom sinabesitterDessa en
kanknappasttillsynsorganisation densådanframför allt atten

lagenfartygssäkerhetslagenSåvälmyndigheterna.ersättas somav
Sjöfarts-medgerfrån fartygvattenföroreningåtgärder attmotom

klassificerings-antal namngivnavisstträffar avtal medverket ett
Sjöfartsverketspåsällskapeninnebäravtalsällskap. Dessa att

certifikat efteroch utfärdagenomföra tillsynkanvägnar genom-
besiktning ochdet gällerträffatsavtal harförd tillsyn. Sådana när

oljeskyddskonventionen, deninternationellainspektion enligt den
internationella kon-denlastlinjekonventionen ochinternationella

såvitt gällertill sjössför människolivsäkerhetenventionen om
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konstruktionssäkerheten hos fartyg. Sjöfartsverket har träffat avtal
med American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske
Veritas, Germanischer Lloyd och Lloyds Register. Dessa sällskap
har hög teknisk kompetens och hela världenöveren spridden
besiktningsorganisation. Avtalen medger Sjöfartsverket insyn i
klassificeringssällskapens arbete och möjlighet del allatt ta av
dokumentation rörande det arbete sällskapen utför för Sjöfartsver-
kets räkning.

Kommittén kan konstatera den beträffande Järnvägsinspek-att
tionen och Luftfartsinspektionen viktiga frågan oberoende ochom
självständighet inte har aktualitet eller betydelse detnärsamma
gäller Sjöfartsinspektionen. Som redan framhållits i tidigare av-
snitt förvaltar Sjöfartsverket ingen infrastruktur i form hamnar.av
Det finns därför inte, på sätt vad gäller för Järn-samma som som
vägsinspektionen och Luftfartsinspektionen, andra verksamhetsut-

kanövare ifrågasätta inspektionens bundenhet till Sjöfartsver-som
ket på affärsmässiga bevekelsegrunder eller inspektionens roll i
andra sammanhang. Sjöfartsverkets förvaltning gäller farledsan-
ordningar i form bojar, fyrar och prickar trafikcentralerav samt
och olika radionavigeringshjälpmedeltyper fartyg.av samt egna
Utöver detta har också för lotsning, isbrytning ochansvaretman
sjökartläggning. Det bokförda värdet Sjöfartsverkets farleds-
anordningar, de definierats, är l5l miljoner kronor.som nu
Sjöfartsverkets anläggningstillgångar har sammanlagt bokförtett
värde 1076 miljoner kronor. föreskrifterDe utfärdas gäl-om som
lande farledsanordningarna måste, enligt Sjöfartsverkets och sjösä-
kerhetsdirektörens uppfattning, utformade funktionskravvara som
med kompletterande kravett för dokumenteradett system
egenkontroll. Den relativt lilla insats, normgivningen i dennasom
del innebär, måste också ställas i relation till den i övrigt betyd-
ligt omfattande verksamhet inspektionen bedriver. Dessamer
förhållanden vi det, inte anledning till skiljager, som ser att
Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets verksamhet tillär övervägande del inriktad
sjösäkerhetsarbete. Detta arbete sker bara till viss del inomen
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normgivning iförSå liggerSjöfartsinspektionen. ansvarett.ex.
ocksåeffektivitetsskälochhistoriska skälsäkerhetsfrågor avav

Sjöfartsin-Sjöfartsverket ochhar,avdelningar. Manandra menar
mellan Sjö-samarbetebehovkonkretemellertidspektionen, ett av

Sjöfartsverket.avdelningar inomandraochfartsinspektionen
radio-tekniskamedfarleder, arbetesäkerheten igäller bl.a.Detta

forskningspro-och olikanormarbetetinternationelladetfrågor,
Sjöfartsverketskiljas frånskall ärSjöfartsinspektionenjekt. Om ut

nuvarande avdel-vid deskall läggassnittetsjälvklartdet inte att
anförtSjöfartsverketharexempel på dettaSomningsgränserna.

fördirektidag"Sjöfartsinspektionen harföljande: ett ansvar
tekniska,dvs.såkerhetsfrågor,fartygsanknutnahandläggning av

behörighets-ochbemanningsmåssigaoperativa,nziljömässiga,
hand-föreskriftersjötrafikaitknutnagällerfrågor. detNärmässi ga

sjötrafikavdelningSjöfartsverkets ävendessa regelmässigtläggs av
BådaSjöfartsinspektionen.sker medsamråd grupperna avom

Några principi-mil/osäkerheten.ochgäller sjosäkerheterzfrågor
sårskiljningorganisatoriskåstadkommaella svårigheter att en

väl funge-för idagproblempraktiskaskaparfinns detinte enmen
verksamhet.sammanhållenrande,

ocksåföreliggeravdelningarolikaSjöfartsverketsMellan ett
svårtkanvarandras kunskaperömsesidigt beroende varasomav

myndighet.fristående Maninspektionen blirtillgodoseatt enom
ochfrämjar verksamhetenförhållandennuvarande attattanser

fårinspektionentillförsel kunskaper,den attgenom varasomav
mycket be-med Sjöfartsverket,sammanlänkad ärorganisatoriskt

intedet ifrågasättasutgångspunkter kanrikande. Från dessa om
Sjöfartsinspektionenoch utgörSjöfartsverketbehovet att enav

åt.skilja demintressetorganisatorisk enhet änväger atttyngre av
främstregelutvecklingeninternationellaHistoriskt har den

haftOrganizationMaritimeInternationalIMOinom FN-organet
normgivning. SåSjöfartsinspektionensförmycket betydelsestor

Emellertid harfallet.fortsättningsvisocksåkommer att vara
faktorytterligareockså inneburitinträde i EUSveriges att en

sjösäkerhetsfrågor EUnormgivningsarbetet. Detillkommit i som
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arbetar med leder så småningom till regler binder Sverigesom
vad lMO:ssätt än arbete Sjöfartsverketett annat gör. har här en

viktig roll spela. Detta sammanhänger med beslutenatt föregåsatt
omfattande förarbete och följsett genomförandeav ettav som

innebär de skall införlivas med det svenskaatt regelkomplexet.
Om Sjöfartsinspektionen skulle särskiljas från Sjöfartsverket skulle

behov samarbete kvarstå.näraett Det sker bäst iav en samman-
hållen organisation.

Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen har i denna del anfört:
"Praktiska hänsyn talar således för Sjöfartsinspektionen skallatt

kvar Sjöfartsverket.i Dessa praktiska skälstanna så starkaär att
bör bortse från de principiella svårigheter eventuellt kanman man
deni nuvarande organisatoriska formen. Till detta bör ocksåse

fogas sjösäkerhetsarbetet har dimensionatt där de sammanväg-en
da insatserna betydelsefulla.är Det bl.a.är den bakgrundenmot
viktigt sjösäkerhetsdirektören deatt ansvariga inomsom en av
verksledningen deltar sjösdkerhetsfrágornär diskuteras. "

De skäl tidigare anförts grund för vårt ställnings-som som
tagande när det gällt Järnvägsinspektionens och Luftfartsinspek-
tionens ställning gäller till delar också Sjöfartsinspektionen.stora
Vi har därför förutsättningarna förprövat också föreslåattnoga

Sjöfartsinspektionen omvandlades till friståendeatt en egen myn-
dighet. Med anledning vad redovisats och med hänsynav ovan
till de synpunkter, Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionensom
framfört och vi till del kan instämma vi emel-storsom menar
lertid övervägande skäl talar för inteatt Sjöfartsin-att separera
spektionen från Sjöfartsverket.

Med sådant ställningstagande finns det emellertidett andra för-
hållanden beakta. Sjösäkerhetsdirektörens befogenheteratt enligt
13§ i Sjöfartsverkets instruktion innebär mått själv-ett stort av
ständighet. Tanken bakom detta har troligen varit skapa såatt en
oväldig och självständig ställning för sjösäkerhetsdirektören att
denne skulle kunna fatta beslut, inte minst ekonomiskt kansom

mycket ingripande för tredje andra hänsynvara attutan taman,
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regleringenförfattningsmässigadensjösäkerheten. Itillän av
gråzon.emellertid skapatdetta har enman

fartygssäkerhets-Sjöfartsverket inormgivningen inomIdag är
och sjösä-mellan generaldirektörenoch otydligfrågor både delad

går mellanfråga sigkankerhetsdirektören. Man gränsent.ex. var
sjösåkerhetsdirektören,beslutasteknisk säkerhetsnorm, som aven

Sjöfarts-beslutassäkerhetsnorm,fartygsoperativoch avsomen
regleringklaråstadkommageneraldirektör. Förverkets att aven

påfördelasfrågor bör sättbefogenheterna i dessa annatansvaret
börsådan normgivningVi allfallet.vadän är attansersom nu

medan tillsynengeneraldirektörSjöfartsverkets överbeslutas av
sjösäker-ligga hosefterlevnad börfartygssäkerhetsnormersalla

förut-på detta skapas bättreReglerashetsdirektören. sättansvaret
självständighet.enhetlighet ochsättningar för

själv-fortsättningsvis habör dockSjösäkerhetsdirektören ett
Sjöfartsverketsgällerden normgivningförständigt somansvar

finns möj-till detta härAnledningenfarledsanordningar. är att en
saknasekonomiska intressen. DetSjöfartsverketskonflikt medlig

sjösäkerhetsdirektörensnågon förändringvidtaanledning att av
undersökning olyckor.beträffande avansvar

fartygssäkerheten lagtförnormgivningsansvaretMed hela
föråterstår normgivningsansvaretgeneraldirektörSjöfartsverkets

sjösäkerhetsdirek-tillsynsfrågornaochfarledsanordningarna av
Sjöfartsverketförhållandet det inomsjälvständighet. Dettörens att
förslagen tillutarbetarSjöfartsinspektionenkommer att somvara

förhållande i sak.dettaändrar intenormerna
verksamhet in-Sjöfartsverkets huvudsakligavi detSom ärser

får då också lämpligtsjösäkerhet. Detriktad på ansvaretattanses
Vi dettafördelas såsomuppgifterför verkets anser attsagts. ger

och sjösä-generaldirektörenansvarsfördelning mellantydligareen
kerhetsdirektören.
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5 Kostnader och finansieringsfrågor

Kommittén Järnvägsinspektionen och Luftfarts-attanser
inspektionen skall finansieras statsbudgeten.över

Som redovisats i tidigare avsnitt skiljer sig finansieringen in-av
spektionernas verksamhet åt. Järnvägsinspektioiten har givits ett
ramanslag i statsverkspropositionen och således heltår skattefi-
nansierad. Luftfartsinspektionens verksamhet däremot finansieras
till cirka 60% direkta avgifter, marknadentas utgenom som av
enligt fastställda och resterande del budgeten täckstaxor, av av
Luftfartsverkets trafikintäkter och övriga intäkter.

5.1 J ärnvägsinspektionen

Järnvägsinspektionen har idag ingen personaladministrationegen
eller ekonomiadministration får hjälp Banverket i hithör-utan av
ande frågor. Genom dra Banverkets administra-att nytta storaav
tiva kapacitet har Järnvägsinspektionen kunnat få dessa tjänster till

marginell kostnad. lnspektionens kostnader har således kunnaten
hållas låga i denna del och samarbetet har varit till ekonomisk

både för inspektionen och Banverket. Järnvågsinspektionennytta
har möjligheterna också fortsättningsvisutrett köpa dessaatt
tjänster funnit det, blir myndighet, inteatt ärmen om man egen
realistiskt full köpa personaladministrativa och ekonomiad-att ut
ministrativa tjänster. Inspektionen räknar dock med fort-ävenatt



1996:82SOUfirzansierirzgsfrågorochKostnader90

hålladärigenomochBanverkettjänsterköpasättningsvis kunna av
kostnader.sinaner

konsekvensernaekonomiskaDe5.1.1 enav

separation

ochBanverketkontorsmöblerJärnvägsinspektionenshyrsIdag av
byggnad. Ut-Banverketsifinnsarkivutrymmenochmöteslokaler

förliksomhyrasbehöva utrymmekommerför detta attrymme
servi-tecknatocksåharInspektionen ettpersonal.tillkommande

ochkopiatorerkontorsmaterial,avseendeBanverketmedceavtal
ocksåavtal kommerför dettakostnadernaochsophämtning m.m.
fåmedinspektionenräknarmyndighet att enSomöka.att egen

påserviceavtalochlokalvårdhyror,förmerkostnad caårlig
000 kr.740

telefon-telenät,BanverketsidagutnyttjarJärnvägsinspektionen
fri till-ocksåharInspektionenelektroniskochväxlar post m.m.

informa-olikahörandedärtillmedbibliotekBanverketstillgång
liksomdatabasinspektionensutvecklingDrift ochtionstjänster. av

Inspektio-Banverket.närvarandeförköpsövrigtADB-stöd i av
ökakommunikation kommerför attkostnadernaräknathar attnen

post ochelektroniskförkostnaderexklusive000 kr180med
kr.290 000meddatabaskostnader

ekonomiadministra-ochpersonaladministrationgällerdetNär
anställabehövakommersjälvständigheten atttion innebär att man

följd-ochdettaförMerkostnadenårsarbetskrafter.kvalificerade2
personal-på dethanteringskostnaderolikaformkostnader i av

ärnvägsinspektionenberäknar Jområdetekonomiadministrativaoch
styrel-förkostnadenocksådåinräknasHär000 kr.till 7901 en

juridiskupphandlabehövaocksåkommerInspektionen attse.
be-Inspektionenår.kr340 000merkostnadtillhjälp perav caen

haverikom-till Statensför bidragkostnadermedocksålastas
verksamheter.Standardiseringskommissionensmissions samt
bestå.fortsättningsvisocksåkommer attförhållandeDetta
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Enligt dessa beräkningar kommer den årliga merkostnaden att
uppgå till 3 340 000 kr. För Banverkets del torde bortfalletca av
arbetsuppgifter för Järnvägsinspektionens räkning motsvara unge-

årsarbetskraftfär till beräknad kostnad 420 000 kr.en en av ca
Den totala merkostnaden kan då skattas till 2 920 000 kr år.per

De kostnader tillfällig sammanhänger mednaturav attsom
Järnvägsinspektionen blir myndighet har uppskattats tillegen
ungefär 200 000 kr.

5.2 Luftfartsinspektionen

Luftfartsinspektionen idag resultatenhet inomär Luftfartsver-en
ket. Det innebär Luftfartsinspektionen hanteras ekonomiad-att
ministrativt lika övriga resultatenheter inom verket. Sammasom
förhållanden råder också vid investeringar. Ekonomiskt styrs
verksamheten med kostnadsramar och kostnadstäckningsgrad.en

LuftfartsverketInom köper och säljer de olika enheterna tjänster
sinsemellan och tillämpar interndebitering.man

Det finns fördelar både för Luftfartsverket och för Luftfartsin-
spektionen med inspektionen ingår i Luftfartsverket med dessatt

organisation. Man delar kostnader för kommunikation,stora
personal-data, och ekonomiadministration. Härutöver delar man

kostnader för tryckeri. Detett gemensamt ut-gemensammma
nyttjandet dessa till ömsesidigär I dagslägetnytta.av resurser
interndebiterar Luftfartsverket Luftfartsinspektionen för tjänster
verket tillhandahåller med totalt 53611 000 kr år enligt fö-per
ljande:

Hyreskostnader 3 040 000 kr
Kommunikationskostnader 2 135 000 kr
Databaskostnader 3211 000 kr
Personaladministrativa kostnader 725 000 kr
Ekonomiadministrativa kostnader 900 000 kr
Övrigt 3 415 000 kr
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tillbudgetårsi 1996personalLuftfartsinspektionens upptas
huvud-inspektionenspåplacerade88dessaAv är130 personer.

regionalafyrainspektionenspåövrigaochNorrköpingikontor
beräknad till1996förbudget ärInspektionensinspektionsdistrikt.

kostnads-harLuftfartsinspektionenkronor.miljoner90cirka en
fördelaravgifter. Dessadirekta60%omkringpåtäckning genom

fastställdaenligtmarknadens operatörer taxor50% frånmedsig
Luft-för tillsynersättningLuftfartsverket10% frånoch avsom

Resterandeflygplatssystem.ochtrafikledningstjänstfartsverkets
Luftfartsverket.täcksbudgeten40% avav

mellankontakterinformelladagligen täta,förekommerDet
Luftfartsverket.inomavdelningarandraochLuftfartsinspektionen
avdelningsgrän-kompetens överutnyttjandenödvändigaDetta av

Dennaseparation.vidformaliserastroligenkommer att enserna
fortgående kompe-förproblemnågotinnebärainte ettdockbör

Luftfartsverketsamlokaliseringfortsattvidtensutnyttjande aven
Luftfartsinspektionen.och

konsekvensernaekonomiskaDe5.2.1 enav

separation

samordnings-beskrivnaförtalarnågotfinns inte attDet ovansom
separation ochvidförloraderesurshänseende kanifördelar en

inte kanden riskentotalkostnader ävenhögremedföradärmed om
organisationsförändringvidLuftfartsinspektionenOmuteslutas. en

datasystemmedadministrationbyggabehöver egnaegenupp en
EttLuftfartsinspektionen.. sättförkostnaderökademedför detta

Luftfartsinspektionenkostnadseffektivitet ärhögbehålla attatt en
inspektionenochsamarbetsavtaltecknarLuftfartsverket attoch ett

Luftfartsinspektio-förnackdelverket. Entjänsterdessaköper av
förändringinnebärdettamyndighet ärmed bli att enatt egennen

momssituation.fördelaktigadagens meraav
verksamhetadministrativförkostnadsökningvissEn som

Luftfartsinspek-uppstå förkommermyndighetsjälvständig att
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tionen den ekonomi- och personaladministrativaattgenom egna
funktionen kommer behöva förstärkas. Vidare kommeratt egna
styrinstrument för verksamhetsplanering och ekonomisk uppfölj-
ning behöva utvecklas. Luftfartsinspektionen haratt beräknat att
detta leder till ökat personalbehov med årsarbetskrafter.1-2ett
Luftfartsinspektionen kommer också få kostnader föratt egen
styrelse och informationsfunktion. För det sistnämnda haren egen

beräknat behov l,5-2 årsarbetskrafter. Somettman av egen myn-
dighet kommer Luftfartsinspektionen behöva öka tillsyns-även att

inom flygtrafikledningstjänsten. Vissa myndighetsupp-resurserna
gifter, exempelvis för trafikbestämmelserna för luftfart,ansvaret
har hävd legat hos flygtrafiktjänsten. I renodlad myndig-av en
hetsfunktion överförs arbetsuppgiften till Luftfartsinspektionen.
Likaså förstärks behovet Luftfartsinspektionenatt utgerav en
bestämmelse för tillsynen tlygtrafiktjänsten. denI nuvarandeav
situationen har inspektionens tillsyn i detta avseende baserats
interna överenskommelser inom Luftfartsverket i form av pro-
tokoll Behovet ökade för detta ändamål harm.m. av resurser
Luftfartsinspektionen uppskattat till årsarbetskrafter.4 En viss
motsvarande minskning antalet tjänster uppkommer naturligtvisav
härigenom för Luftfartsverket. Luftfartsinspektionen har uppskat-

separering från Luftfartsverket kommer innebäraatttat att atten
inspektionen behöver förstärkas 6,5-8med årsarbetskrafter. Luft-
fartsinspektionen har i sin kalkyl beräknat kostnaden för årsar-en
betskraft till 750 000 kr.

Idag gäller Luftfartsverket kan lyfta viss del denatt av en av
mervärdesskatt hänförlig till Luftfartsinspektionen.är Om in-som
spektionen blir självständig myndighet går detta enligt gällandeen
lagstiftning inte längre Om full erläggs i enlighetgöra.att moms
med rådande ekonomiska förhållanden för Luftfartsinspektio-nu

har kostnadsökningen år härför beräknats till 4,4 miljonernen per
kronor. Den kostnadsökningentotala år, blir följdenper som av

Luftfartsinspektionen blir myndighet, haratt en egen man upp-
skattat till drygt 10 miljoner kronor. Utöver detta belopp bidrar
Luftfartsverket för närvarande till Statens haverikommissions
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kostnad börårligen. Dennamiljoner kronormed 4-5verksamhet
Luftfartsverket.belastaframtideniäven

på deocksåLuftfartsinspektionen haroch settLuftfartsverket
föruppkommaförväntaskan atttillfälligkostnader natur somav
tillkommit framdärvidhar attavskiljandet. Mangenomföra

Luftfartsver-förutsättningunderbegränsade attblir mycketdessa
Sådanalokaler.delafortsätterLuftfartsinspektionen attochket

medprojekttill interntsiginskränkadåkostnader kommer ettatt
idag ärdokumentationsådanändrauppgift gemen-somm.m.,att

delEnLuftfartsinspektionen.ochLuftfartsverket storför avsam
förbätt-ständigadetfångaskunnakommerarbetedetta att upp av

någradradärmed intekommersker. Det attringsarbete som
förförutsättningarbetstid. Ennedlagdkostnadersärskilda utöver

tid.längreutsträckas överdet kandockdetta är att en

Finansiering5.3

finansieradärnvägsinspektionen överJtidigare ärSom nämnts
finansierasdelvisLuftfartsinspektionenmedanstatsbudgeten ge-

Enintäkter.Luftfartsverketsdelvisochavgifter av-genomnom
konjunk-blevinspektionernamedföraskullegiftsfinansiering att

inspektionernassamhällsintressetill detMed hänsynturkänsliga.
luftfart bör dejärnvägstrafik ochsäkerförverksamhet har varaen

för-svängningar. Detekonomiskaoberoenderesursmässigt av
kankanskemyndighetsutövninginspektionernashållandet sesatt

med-kanklimatetekonomiskabetydelsefull detnärän merasom
bådainom desäkerhetenpåverkar transport-besparingarföra som

beroendeekonomisktskallde inteförocksåtalarslagen att vara
där-förordarKommitténmarknadensfrån operatörer.avgifterav

finansierasLuftfartsinspektionenochJärnvägsinspektionenför att
statsbudgeten.påanslagmed

föreslår viökaskallbudgetunderskottet attinteFör att
beloppbetala ininkomstsida skalltill budgetens ettLuftfartsverket

Järn-Luftfartsinspektionen. Genomtillanslaget attmotsvararsom
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vägsinspektionen och Luftfartsinspektionen förs bort från sina
moderverk uppstår vissa merkostnader. Kommittén attanser
medel motsvarande dessa merkostnader tillförasskall anslagen för
Järnvägsinspektionen och Luftfartsinspektionen. För förslagetatt
skall budgetneutralt skall Banverkets anslag minskas medvar
motsvarande belopp och Luftfartsverket skall till den tidigare
nämnda inkomsttiteln inbetala belopp motsvarande merkostna-ett

Härigenomden. kommer moderverken få bära merkostnadenatt
på grund reformen. Kommittén detta rimligt medav anser vara

tillhänsyn merkostnadens storlek och verkens verksamhets-stora
och godavolym möjligheter rationalisera.att
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Övrigt6

Kommittén Järnvägsinspektionen vid behov skallattanser
möjlighet inhämta medicinska uppgifter personalatt om

med säkerhetstjänst.

6.1 Hälsokrav på säkerhetspersonal

järnvågssäkerhetslagenAv framgår bland särskilda kravannat att
påställs personal med arbetsuppgifter betydelse förärsom av

trafiksäkerheten säkerhetspersonal. Enligt 12§ järnvägssäkerhets-
skalllagen lämpligheten hos sådan personal bland bedömasannat

utifrån deras hälsotillstånd. Till säkerhetspersonal räknas:
fordonsförare
trafikledningspersonal
bangårdspersonal
personal för trafiksäkerhetsåtgärder vid arbetesom ansvarar
övrig förpersonal med arbetsuppgifter vilka säkerhetsföre-
skrifter gäller
Med stöd förordningen6§ 1990:1165 säkerhet vidav om

järnväg, tunnelbana och spårväg har Banverket efter samråd med
Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter hälsokrav förm.mom per-
sonal med säkerhetstjänst. Av 8§ förordningi framgår attsamma
Banverket får medge undantag från järnvägssäkerhetslagens och
förordningens bestämmelser. Inom Banverket ligger föransvaret
denna myndighetsutövning på Järnvägsinspektionen.

Enligt Banverkets föreskrifter skall personal, skall påbörjasom
eller utbildas för säkerhetstjänst, tidigast månader dessför-sex
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Därefter skall sådanlegitimerad läkare.undersökasinnan per-av
tillår 45femteundersökningperiodiskgenomgåsonal vart upp

år iår,46-55intervallettredje år iålder,års vartannatvart
dettaårs ålder.från 63 Utövervarje år56-62 år ochintervallet

förhållanden,vissa angivnaundersäkerhetspersonal,gäller att
läkarundersökning.genomgå särskildskall

fråganprövningförcentral instansJärnvägsinspektionen är av
säkerhets-medförenligthälsotillståndenskild ärpersonsom en

kunskapsupp-fördärförInspektionen hartjänst. stortett ansvar
detinompraxisutvecklingkunskapsspridning ochbyggnad, av

trafik. Mot-spårbundengällerdettrafikmedicinska området när
trafik-Vägverketsliggervägtrafikeninomuppgiftersvarande

åliggan-1994:95311§ i lagenstödråd. Medmedicinska omav
möj-Vägverketsjukvården harochhälso-personal inomden för

körkortinnehalämplighetnågonsprövningförlighet attatt, av
sådan hälso-frånuppgifter denneinbegäratraktorkort,eller om
motsvarandeNågonomfattas lagen.sjukvårdspersonaloch avsom

ärnvägsinspektionen.för Jmöjlighet finns inte
tillförlitlig pröv-skall kunnaJärnvägsinspektionen göraOm en

säkerhets-medförenligthälsotillstånd ärning personsav om en
personalförfrån hälsokravundantagbesluteller fattatjänst, om
kravfundamentaltfår detsäkerhetstjänst, attmed ettvaraanses

väl-ochså gedigetunderlagpåbaseras ärsådana beslut ett som
medicinsktill sinmöjligt. Beslutetdokumenterat är natur ensom

till denrelationställs ihandikappsjukdom ellerbedömning där
Säkerhets-god hälsa.kravochsäkerhetstjänstensaktuella art

sjukdomssymptomkonsekvensernakaraktär liksomtjänstens om
konkretairegel beskrivaskantjänstgöringframträder under som

konkretskallmedicinska fakta, prövasDe mot entermer. som
sökandens före-frånregel på intygsäkerhetsuppgift, baseras som

ämnesområdedet medicinskaspecialist inomellertagsläkare som
kom-det ocksåsällan behövsbåda.ofta från Inteaktuellt ellerär

medi-ibland deläkarintygomfattande ärpletterande intyg. Trots
bedöm-medicinskadenså komplexasakförhållandenacinska att

be-kravställersituationerändå svår. Dessaningen är stora
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slutsunderlaget också betydelseär för tillgodosestorsom attav
rättssäkerheten för den berörs sådant beslut.ettsom av

hänsynMed till det anförts vi Järnvägsinspek-attsom nu anser
tionen bör få möjlighet vid behov inhämta medicinskaatten upp-
gifter personal med säkerhetstjänst. Vi föreslår därför l1§om att
i lagen 1994:953 åligganden för personal inom hälso- ochom
sjukvården får med detta tillägg.en ny

6.2 Jämställdhetspolitiska konsekvenser

riktlinjerSom för utredningsarbetet gäller de förslag läggsatt som
fram kommittéer och särskilda utredare skall föregåsav av en
analys och innehålla redovisning hur förslagen kan förvän-en av

påverka, direkt eller indirekt, kvinnorstas respektive villkormäns
därmedoch förutsättningarna för jämställdhet mellan könen.

Jämställdhetsaspekter skall också särskilt analyseras och redovisas
vid förslag strukturförändringar i samhället. Vid förslag tillom
omorganisationer eller bildandet myndigheter eller andraav nya

bör i de flesta fall liknande analys och redovisningorgan en
Förslaggöras. eller ändrad lagstiftning skall också analyse-om ny

och redovisas jämställdhetsperspektiv liksom förväntadeettras ur
effekter olika budgetförslag för kvinnors och levnadsför-mänsav
hållanden.

vårtI arbete har vi vårtövervägt uppdrag och våra förslagom
denär analys eller redovisningarten jämställd-attav en ettur

hetsperspektiv skulle bli meningsfull. Vi har funnit så inte äratt
fallet då vi våra förslag inte innehåller åtgärder kanattmenar som

betydelse i dessa frågor. Vi har därför avstått frånvara av att
sådana analysergöra eller redovisningar.
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Kommittédirektiv

WMV
Organisation inspektionsverksamhet P33påav

transportområdet
Dir
1995:77

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj l995

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén skall utreda förutsättningarna för och värdet attav
slå tillsynsverksamheten inom Luftfartsinspektionen,samman
Sjötartsinspektitmen och Järnvägsinspektionen till tillsyns-en
myndighet. Kommittén skall också lämna förslag till finan-
siering sådan organisation.av en gemensam

Kommittén skall i sitt arbete närmare belysa det för-om
hållandet Sjöfarts-, Luftfarts-att och Järnvägsinspektionerna

för såväl utarbetande säkerhetsnormersvarar inom respek-av
tive transportomráde tillsynsverksamhet bör föranledasom en
åtskillnad för och tillsynsarbetet.ansvaretav norm-

Kommittén bör också särskilt analysera de nuvarandeom
instruktionerna önskvärd klarhet i ansvarsfördelningenger
mellan cheferna för inspektionerna och verkens respektive
myndighetens ivriga ledning och vid behov lämna förslag
förtydliganden.

Bakgrund

lnom transportomrâdet finns inspektioner Sjöfartsinspek-tre —tionen, Lutttartsinspektionen och Järnvägsinspektionen för-tillsyn säkerheten inom respektiveav transportslag.
Luftfartsinspektionen har till uppgift tillsynutöva överatt

den civila luftfarten i Sverige. Tillsynen omfattar ñygmateriel,
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Inspek-ñygtrañktjänst.flygplatser ochfiygdrift,bemanning,
verk-övrigt bestårsäkerhetsbestämmelser. Iutfärdartionen

stödjandeverksamhetskontroll,ochtillträdes-samheten av
analys-rådgivningochinformationform samtåtgärder i av

arbete.
tekniskafastställandetförSjöfartsinspektionen avansvarar

Vidaresjosäkerheten.tillsynenoch översäkerhetsnormer
fartygfrånföroreningarmiljönförskyddetingår även mot

inspektionen.uppgift försom en
spårtrañkenförtillsynsmyndighetJärnvägsinspektionen är

säkerhetsfêireskrifterfattar beslutInspektioneni Sverige. om
olyckstillbudocholyckorundersökeroch säkerhetssystem,

trañkpolitiskadetuppfyllamålövergripandehar attsamt som
skallfortlöpandespårtrañkenitrafiksäkerhetenmålet attom

förbättras.
självständigställningingår medJärnvägsinspektionen som

Sjöfarts-ochLuftfartsinspektionenBanverket.imyndighet
Luft-iavdelningarsärskildainordnadeinspektionen är som

avseendenvissaiSjöfartsverket medrespektivefartsverket en
ställning.självständig

Är Motivethaverikotnmission.Statensbildades1978 var
utred-föropartisktheltåstadkommadärigenom organettatt

luftfartensallvarliga incidenterocholyckor om-ning av
År Haverikommissionensutvidgades1990 ansvars-råde.

sjöolyckor,undersökningomfattaocksåtillområde avatt
med-hardeolyckorallvarligaoch andrajärnvägsolyckor om
ellerskadadeallvarligtblivitavlidit,människorflerafört att

miljön.elleregendomuppkommitharskadoromfattande
MarknadenÄven undersökas.skallsådana olyckortilltillbud

avregle-beslutändratsluftfarten harden civilaför omgenom
PåSverige.iochunionenEuropeiskainomluftfartenring av

marknaden är öppengäller traditionelltområdesjöfartens att
spår-densjöfart. Förbedrivaintresseharför dem attavsom

gällerdetförändringar närocksåtrafiken Övervägsbundna
utveck-förutseddaochhittillsvarandeDenmarknadstillträdet.

kommertransportområdetinommarknadssituationenlingen på
krav.införinspektionsverksamheternaockså ställa nyaatt



SOU 1996:82 Bilaga: Utredningens direktiv 103

Luftfartsinspektionen ingår del i verksom etten som
driver affärsverksamhet huvudsakligen flygplatser.på För att
få möjlighet driva affärsverksamhetatt på flygplatserna it.ex.

krävsterminaler i vissa fall tillstånd Luftfartsinspektionen.av
Eftersom Luftfartsverket är aktör på marknaden finns deten

generellt behov klargöraett verketsatt myndighetsroll iav
förhållande till affärsrollen. Luftfartsinspektionen har klaren
myndighetsroll samtidigtär organisatoriskt koppladmen nära
till affärsverket. Inspektionen har också tillsynsansvar förett
flygsäkerheten vid verkets flygplatser och trañklednings-över
systemet.

Riksdagen har uttalat bet. l990/9lzTU20, rskr.
l990/91:177 Luftfartsinspektionenatt bör skiljas från Luft-
fartsverket och inrättas särskild myndighet. Riks-som en
dagens revisorer har i sitt förslag till riksdagen 1994/95:RR7
angående tillsyn spårbunden trafik föreslagit förutsätt-av att
ningarna för och utformningen för transportområdetav en

inspektion för tillsyngemensam säkerhet utreds. En väsent-av
lig fördel med transportinspektion är enligt revisorernaen
ökade möjligheter för tillsyn är oberoende verk-en som av

Ävensamhetsutövarna. förutsättningarna för likvärdigamer
bedömningar risker och förebyggande insatser ökar.av En

fördel enligt revisorernaannan utökadeär möjligheter till
användning expertis och utvecklingav gemensam av gemen-

analysinstrument och praktiskasamma tillsynsmetoder. Riks-
dagen har sin mening bet. l994/95zTU3.som rskr. 1994/95:
84 regeringen till kännagett regeringen vid sinaatt över-
väganden i det pågående utredningsarbetet olika säkerhets-om
frågor inom transportsektorn bör pröva revisorernas förslag

redovisa sina ställningstagandensamt för riksdagen.

Uppdraget

Förutsättningarna för och utformningen för transport-av en
området inspektion för tillsyngemensam säkerhet börav
närmare utredas.
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LufttartsinspektionentillkännagivitRiksdagen har redan att
inomhittills beaktatsställning. Detta harfriståendebör ges en
skiljamedinom verketarbetetför pågåendedet attramen

arbeterollen. Dettaaffärsmässigafrån denmyndighetsrollen
behandlar frågankommittéunderlättasbör kunna att engenom

revisorer presenteradeRiksdagensdemedtillsammans av
förslagen.

inteaffärsverksamhetBanverkets ärochSjöfartsverkets
emellertid andrafinnsLuftfartsverkets. Detmedjämförbar

Luftfartsinspektionen.tillparallelleraspekter gersom
värdetför ochförutsättningarnautredaKommittén bör av

Luftfartsinspek-inomtillsynsverksamheternaslåatt samman
tillJärnvägsinspektionenSjöfartsinspektionen ochtionen, en

utarbetandetförInspektionernatillsynsmyndighet. avsvarar
samtidigttransportområde,respektiveinomsäkerhetsnormer

gällandeefterlevnadenför tillsynende reg-avavsom svarar
förhållande börbelysa dettaKommittén börler. närmare om

och till-normarbetetföråtskillnadföranleda ansvaretaven
och nack-för-skall särskilt belysa deKommitténsynsarbetet.
förkan föranledaåtskillnaddelar sådan ansvaret norm-aven

och tillsynsarbetet.
nuvarandedesärskilt analyseraKommittén bör också om

ansvarsfördelningeniönskvärd klarhetinstruktionerna ger
respektiveverkensochcheferna för inspektionernamellan

övriga ledning.myndighetens
mellanansvarsfördelningenallmännaDenna översyn av

kom-övriga verksamheterinspektionerna och verkens utgör
arbeteockså i sitthuvuduppgift. Kommittén skallmitténs

verksamhetenorganisation förfinansieringenbehandla denav
förordas.som

Övrigt

kom-kontakt medsitt arbete iKommittén skall bedriva nära
myndighetsuppgifteruppgift Banverketsmittén med utredaatt

sig informeradhållaK 1995:03. Kommittén skall ävenm.m.
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arbetet i Kommittén med uppgift lämna förslagom tillatt
handlingsprogram för ökad Sjösäkerhet K 1995:02 medsamt

i Sjöverksamhetskommitténarbetet Fö 1993:08. Uppdraget
redovisasbör den februaril 1996. Försenast arbetet gäller

regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare om
offentligapröva åtaganden Dir.att 1994:23, redovisaattom

regionalpolitiska konsekvenser Dir. 1992:50 samt attom
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser Dir. 1994: 124.

Kommunikationsdepartementet
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