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Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet

Genom beslut den december19 1996 bemyndigade regeringen chefen for
Försvarsdepartementet tillkalla särskild utredare föratt klarläggaen att
behovet och lämna förslag till lagstiftning krävs bl.a.av med anledningsom

EU-direktivet åtgärder för Förebygga och begränsaav följdernaattom av
allvarliga olyckshändelser där farliga ingårämnen och EU-direktivet om
Säkerhetsrådgivare vid farligt gods. l uppdragettransport ingickav även att
undersöka myndighetsansvaret för farligt gods börom transport av
förändras. Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefenav
generaldirektören Ulf Bjällås särskild utredare.som

Till sakkunniga utsågs den februari5 1997 kanslirådet Ulf Bjurman.
kammarrättsassessom EberhardtAgneta och hovrättsassessom Jan
Stålhandske. Som förordnades dagexperter samma
departementssekreteraren Bo Barrefeldt, enhetschefen Magnus Blomqvist.
förbundsjuristen Annika Gustafsson, juristen Ingrid Johansson,
hovrättsassessom Maj Johansson. avdelningsdirektören ngabirgitta
Larsson, civilingenjören Inge ÅkeLundström och överingenjören Persson

den 6 1997 avdelningsdirektörensamt Thure Svensson.mars

Som sekreterare i utredningen förordnades den februari21 1997
kammarrättsassessom Ulrik Johansson.

Utredningen har antagit Utredningen kemikalieolyckornamnet ochom m.m.
får härmed överlämna delbetänkandet Myndighetsansvaret för transport av
farligt gods. Till betänkandet fogas särskilt yttrandeett sakkunnige Janav
Stålhandske.

Stockholm i augusti 1997

Ulf Bjällås

Ulrik Johansson
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SAMMANFATTNING

Efter genomgång förregelstrukturen farligt gods. medav transport av un-
dantag for bulktransporter till sjöss inte omfattas lagen l982:82lsom av

farligt gods. och de ansvariga myndigheternastransport arbets-om av
uppgifter såväl nationellt internationellt har funnit frågornasom att om

farligt främstgods handlar olycksförebyggandetransport säkerhets-av om
arbete avseende det farliga godsets hantering och förpackning vid transport
och mindre trafiksäkerhet. De föreskrifterom ren transportmyn-som
dighetema utfärdar syftar främst till eliminera den säkerhetsriskatt extra

det farliga godset underutgör transporten.som

Myndighetsansvaret idag uppdelatär transportmyndigheter: Statenstre
räddningsverk Räddningsverket för landtransporter, Sjöfartsverket för sjö-

och Luftfartsverket för luñtransporter. dessatransporter Av Rädd-är
ningsverket den helt dominerande både med avseende på transportvolymer
och resursmässigt. Med hänsyn till den nuvarande transportslagsanknutna
uppdelningen myndighetsansvaret kan emellertid inte de samladeav resur-

utnyttjas optimalt. Samordningen mellan transportmyndighetema harserna
inte heller fungerat helt tillfredsställande. vilket i hög grad torde ha sin
grund i deras olika inriktning och storlek. Vi föreslår därför myndig-att
hetsansvaret för alla farligt gods land. luft och sjö medtransporter av -
undantag för bulktransponer till sjöss läggs myndighet och atten-
Räddningsverket blir den ansvariga myndigheten. Det övergripande trafik-
säkerhetsansvaret skall emellertid fortsättningeni vila de föräven
respektive transportslag ansvariga myndigheterna. Med sådan renodlingen

myndigheternas arbetsuppgifter skapas förutsättningar för samord-av en
ning arbetet med farligt gods-frågor och myndigheternas kanav resurser
utnyttjas effektivare sätt.ett
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

Förordningen 1982:923 farligt godstransportom av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3
Transportmyndiglzet fraga myndighet förAnsvarigär transportl om

avfarligt gods Statens radd-ar
ningsverk.

landtrarzsporter: rädd-Statens
ningsverk.

lufttransporter: Luftfartsverket.

.S70fartsverket.sjötransporter:

Förfrågør hänföraskanintesom
till transportslag Statensvisst ärett
räddningsverk transpørtmyndighet.

4 §
ransportmyndigheternaT skall med- Statens räddningsverk skall meddela

föreskrifterdela enligt 5 § lagen föreskrifter enligt 5 § lagen
1982182 farligtl 1982:821 farligttransportom transportav om av
gods. gods.

5 §
Farligt gods indelas i följande klasser:

Klass forl explosiva varor
Klass för2 komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser
Klass 3 för brandfarliga vätskor
Klass för brandfarliga fasta4 självantändande ochvaror, varor varor

utvecklar brandfarlig vid kontakt med vattensom gas
Klass 5 för oxiderande och organiska peroxidervaror
Klass för giñiga6 vämjeliga och med benägenhetvaror, varor varor

orsaka infektioneratt
Klass for7 radioaktiva varor
Klass 8 för frätande varor



9 för materialKlass magnetiskt materialKlass lör9 magnetiskt
varuslag enligtoch de enligtoch de varuslag

klasserna l-8 klasserna Sta-1-8som en som
förtransportmyndighet förräddningsverktens

föreskri-särskilda fall särskilt fall föreskriver.
ver.

raddningsverkStatens får föreskriva
Transportmyndigheterna får före- skall indeladklass iatt en vara
skriva klass skall indelad underavdelningar.att en vara
i underavdelningar.

7 §
På ansökan skall transportmyndig- skall Statens räddnings-På ansökan
heten meddela beslut viss verk meddela beslut vissom en varaom en

farligt gods farligt gods enligtär äratt attansevara som anse som
enligt lagen l982:82l 1982:821lagentransport transportom om av

farligt skallgods. l beslutet farligt gods. beslutet skall myndig-lav
den för godset den för tillämpligamyndigheten heten godsetange ange

tillämpliga klassen godsets klassen godsets placering inomsamt samt
placering inom klassen. klassen.

förSökanden skall lämna underlag skall förSökanden lämna underlag
prövning för be-den behövs den prövning förbehövs be-som som

slutet. Sökanden betala de slutet.skall Sökanden skall betala de
kostnader orsakar. kostnaderprövningen prövningen orsakar.som som
Transportmyndigheten får be- räddningsverkStatens. får bestämma

avgiften belopptill avgiften till lägre belopplägrestämma om om
omständigheterna föranleder det. omständigheterna föranleder det.

8 §
enligt får enligt fårärende l ärende 7 § Statensl 7 §ett trans- ett

räddningsverkportmyndigheten sökandens sökandens
föreskriva skall föreskriva skallvad begäran vadbegäran som som

intillför intill gälla förgälla transport transportvaran av varanav
slutligt avgjorts. Beslutslutligt avgjorts. Beslut dess ärendetdess ärendet

meddelatsmeddelats där sådana föreskrifterföreskrifterdär sådana
helstkan ändrashelst ändraskan när när av myn-myn- somsom av

digheten.digheten.

9 §
enhetslastanord-Transportmedel.enhetslastanord-Transportmedel.

ochbehållare. emballageoch ningar,ningar, behållare, emballage
skall medtransportmaterielmedskalltransportmateriel annanannan
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till material. konstruktion.hänsyn hänsyn till material. konstruktion.
utförande och uppfylla deutrustning utförande och utrustning uppfylla de
transportsäkerhetskrav transportsäkerhetskrav Statenstrans-som som
portmyndighelen föreskriver. räddningsverk föreskriver.

före- räddningsverkTransporlmyndigheterna får Statens får föreskriva
skriva första enligt förstamateriel enligt materiel fårstycketatt att
stycket fär användas till användas till endasttransport transport om
endast den provad god-och den provad godkändoch för sittär ärom

för sittkänd ändamål. ändamål.

10 §
Enhetslastanordningar. behållare och Enhetslastanordningar. behållare och

skallemballage vid emballage skall vidtransport transportvara vara
märkta det märkta det radd-Statenssätt sätttransportmyn-

föreskriver.digheten ningsverk föreskriver.

Transportmyndigheterna före-får Statens räddningsverk får föreskriva
skriva skalltransponmedlet transportmedletäven skallatt ävenatt vara

märkt. märkt.vara

12 §
utsträckningI den denl utsträckning Statens rädd-transportmyn-

digheten föreskriver förskall det ningsverk föreskriver skall det för
finnas skriftliga in- finnas skriftliga in-transporterna transporterna

struktioner vilket struktioner vilketsätt sättsom anger som anger
godset farligt och vilka åtgärder farligtär godset och vilka åtgärderär

skall vidtas för motverka skall vidtas för motverkaattsom attsom
undanröja faraeller kan uppstå eller undanröja fara kan uppståsom som

under undertransporten. transporten.

§13
Transportmyndighelerna får före- räddningsverkStatens får föreskriva
skriva särskild utrustning för särskild förutrustningatt att
brandsläckning, sanering, personligt brandsläckning, sanering, personligt
skydd eller säkerhetsändamål skydd eller säkerhetsändamålannat annat

finnasskall tillgänglig vid skall finnas tillgänglig vidtransport. transport.



§22
räddningsverk bemyndigasoch StatensTransportmyndigheterna envar

bemyndigasområdeinom sitt att att

framgår dennavaddennaframgår utövervadutöver avsomavsom
föreskriftermeddelaförordningföreskrifterförordning meddela

l982:82loch l0 lagen1982:821 enligt 9lagenenligt 9 och l0
farligt gods:gods:farligt transport avtransport omavom

föreskrifter §enligt 6meddelaenligt §Föreskrifter 6meddela
stycket 2 och 3 lagenförstastycket och 3 lagenförsta 2 omom

farligt gods:farligt gods: transporttransport avav

Föreskrifterytterligaremeddelaföreskrifterytterligaremeddela
lagenverkställighetförverkställighet lagenför omavomav

dennafarligt gods ochfarligt och dennagods transporttransport avav
förordning.förordning.

23 §
föreskrifter meddelats kravkrav Harföreskrifter meddelatsHar omom

förhandsanmälantillstånd ellerförhandsanmälantillstånd eller
lagen l982:82lomenligt l0 §lagen l982:82lomenligt 10 §

farligt gods. får Statensfårfarligt gods, transporttransport trans- avav
polismyn-räddningsverk uppdrauppdraportmyndigheterna po-

tillståndärendendighetärenden prövalismyndighet pröva attatt omom
förhandsanmälan.ellerförhands-ellertillstånd emotatt taatt ta emot

anmälan.

strål-kämkraftsinspektion och StatensStatensärendenSådana prövas av
enligtdeverksamhetsområdeskyddsinstitut inom respektive varorom avser

klass

24 §
räddningsverk medde-Statensmed- lnnantransportmyndighetlnnan en

föreskrifter berörlarföreskrifter berördelar annansom enensom
verksamhetsområde.myndighetsverksamhets-myndighetsannan

med dennasamråd skeskallmed dennaskall samråd skeområde. myn-
beaktasskall särskiltHärviddighet.myndighet.

Sjöfarts-Banverket,Vägverket.att
detLuftfartsverket harochverket

trafik-förövergripande ansvaret
respektivesäkerheten inom trans-
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portområde. Föreskrifter trans-om
farligt gods innebärport av attsom

trafksákerheten sänks far endast
beslutas samrådi med detför
trafiksäkerheten verket.ansvariga

Förordningen 1985:835 kemiska produkterom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§
Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter försiktig-om
hetsmått enligt 5 § lagen 1985:426 kemiska produkter.om

frågal kemiska l frågatransport kemiskaom transportav om av
produkter meddelas dock sådana produkter meddelas dock sådana
föreskrifter i första föreskrifter i första stycketsom avses som avses
stycket respektive Statens räddningsverk enligttransport-av av
myndighet enligt förordningen förordningen 1982:923 trans-om
1982:923 farligt farligttransport gods efter samråd medom portav av

eftergods samråd med Kemika- Kemikalieinspektionen.
Iieinspektionen

31 §
Innan myndighet sådan innanän myndighet Statensannan änannan
transportmyndighet 5 § räddningsverki meddelar förbud ellersom avses
andra stycket meddelar förbud eller föreskrifter har betydelse försom
föreskrifter har betydelse för kemiska produktersom transporter av

skall samråd ske medtransporter skall samråd ske med Statens rädd-
vederbörande transpørtmyndighet ningsverk myndighetansvarigsom
enligt förordningen 1982:923 enligt förordningen 1982:923om om

farligt gods.transport farligt gods.av transport av



1986:305Svävarfartslörordningen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §
fråga frågaSjöfartsverket meddelar i Sjöfartsverket meddelar iom om

föreskrifter förande föreskrifter förandesvävare svävareom av om av
dagbok. rapportering sjöolyckor rapporteringdagbok ochav av

farligt gods sjöolyckor.transportsamt av

Förordningen 1988:1040 med instruktion för Statens räddningsverk

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§l
Statens räddningsverk central Statens räddningsverk centralär är

frågorförvaltningsmyndighet frågorför förvaltningsmyndighet för om
olycks- skadeförebyggande åt-och olycks- och skadeförebyggandeom

åtgärder enligt räddningstjänstlagen gärder enligt räddningstjänstlagen
l986:l 102, landtransponer l986:l 102, farligttransportom om av

farligt gods, anordnande gods, anordnande skyddsrumav om av om av
skyddsrum och skyddade och skyddade rädd-utrymmen, om

räddningstjänst ningstjänst eftersaneringutrymmen, samt samtom om
sanering efter utsläpp radio- frånutsläpp radioaktiva ämnenom av av en

frånaktiva kämteknisk månkämteknjsk anläggning,ämnen i denen
månanläggning, i dettaden inte någondetta inte uppgift förär är en

någonuppgift för myndig- myndighet.en annan annan
het.

3§
Utöver vad följer 2 § skall Räddningsverket särskiltsom av

l handlägga ärenden land- 1 verka myndighetansvarigom som
enligt 1982:821lagen enligt lagen 1982:821transponer trans-om

farligt gods och farligt gods,transport portom av av
verka för samordning säkerhets-av
föreskrifter för landa sjö- och luft-

farligt gods.transporter av
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samordna12. tillsynsmyndigheternas 12. samordna tillsynsmyndigheter-
verksamhet i fråga land- verksamhet i frågaom nas transportom

farligt gods och farligt gods och för tillsyntransporler av svara av svara
för tillsyn inom verksamhetsområdet inom verksamhetsområdet i övrigt.
i övrigt

Förordningen 1993:1283 kosmetiska och hygieniska produkterom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Läkemedelsverket får i fråga kosmetiska hygieniskaoch produkterom
meddela föreskrifter försiktighetsmått enligt 5 § lagen 1985:426om om
kemiska produkter.

frågal kosmetiska frågal kosmetiskatransport transportom av om av
och hygieniska produkter meddelas och hygieniska produkter meddelas

sådana föreskrifterdock i dock sådana föreskrifter isom avses som avses
första stycket respektive första stycket Statensirans-av av
portmyndighet enligt förordningen räddningsverk enligt förordningen
1982:923 farligt 1982:923 farligttransportom transportav om av

eftergods samråd med Läkeme- gods efter samråd med Läkeme-
delsverket. delsverket.



l Uppdraget

Utredningen kemikalieolyckor fåtthar bl.a. i uppdrag under-attom m.m.
försöka myndighetsansvaret farligt gods bör utformastransportom av

annorlunda för närvarande. Enligt direktiven till utredningenän bör en ge-
nomgång såväl nationella internationella myndighetsuppgiftergöras av som

Sjöfartsverket.hos Luftfartsverket och Räddningsverket. l utred-
ningsuppdraget ingår frågan låta myndighetövervägaatt attom en vara
transportmyndighet för all farligt gods, med undantag förtransport av
bulktransporter till sjöss. i fortsättningenNär skriver sjötransporterom

således endast förpackat gods. Fördelarna medtransporter attavser av
for farligt gods samlas hos myndighet skall vägasansvaret transport av en

fördelarna med för respektive luftsäkerhetsjö- hålls samlatmot att systemen
hos myndighet. ekonomiskaDe konsekvenserna eventuella för-en av
ändringar skall belysas.

2 Nuvarande ordning

lagstiftningNuvarande farligt infördesgods år medl982transportom av
lagen l982z82l och förordningen 1982:923 farligt gods.transportom av
Ett huvudskälen för tillkomsten lagstiftningenden skapaattav av nya var

samlat regelverk. förordningenLagen och farligt godsett ärtransportom av
ramlagstiftning framför allt innehåller definitioner, regleren som om

klassificering farligt gods, bemyndiganden och över-samtav ansvars-
klagandebestämmelser. Klassindelningen farligt gods utifrånsker godsetsav
farliga egenskaper. Klassificeringen ligger tillsedan grund för de särskilda
regler dokumentation. märkning, förpackning och hantering farligtom av

vidgods enligt bemyndigande meddelastransport trans-som av
portmyndighetema.
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Räddningsverket transportmyndighet för samtliga landtransporter. Sjö-är
fartsverket lör sjötransporter och Luftfartsverket för lufttransporter. För
frågor visst transportslaginte kan hänföras till Räddningsverketärettsom

radioaktiva och mili-transportmyndighet. Beträffande ämnentransport av
regler inte kommer berörasfinns särskilda närmaretära atttransporter som

i finnas for Rädd-dock skäl inomdetta betänkande. kanDet att ramen
alltjämtningsverksutredningens I996: 0 uppdrag detFö I äröverväga om

farligtbefogat med för militärasärreglering gods.transporter aven

uppgiften transportmyndighet följer förMed normgivning.ettsom ansvar
allmän myndighetsutövning. service till allmänheten och delta i detatt
internationella myndighetsarbetet inom respektive Rädd-transportområde.
ningsverket har samordningsansvar förövergripande arbetetäven ett mer

farligt gods-området. myndigheternashela En genomgångnärmare av
arbetsuppgifter kommer i avsnitt nedan.5görasatt

Tillsynsansvaret omfattas inte transportmyndighetsansvaret. utövasutanav
enligt förordningendelvis andra myndigheter 25 farligt§ transportav om av

gods. Frågor berör tillsynsorganisationen därförkommer inte be-attsom
handlas här.

3 Frågans tidigare behandling

Myndighetsansvaret för farligt gods har varit föremål förtransport ut-av
redning vid flertal tillfällen. Innan lagen och förordningenett transportom

farligt infördesgods lagstiftningen beträffande vägtransporterav var av
farligt gods i huvudsak produktinriktad och myndighetsansvaret spritt på ett

antal myndigheter. Lagstiftningen för jämvägstransporter. sjö-stort
lufttransporter förstaoch däremot i hand transportorienteradtransporter var

och myndighetsansvaret koncentrerat till Statens Järnvägar, Sjöfartsverket
Luftfartsverket. betänkandetoch Ds K 1980:10 Säkrarel transporter av

förfarligt gods föreslogs landtransporter skulle förläggas tillatt ansvaret en
Transportrådet försärskild enhet inom och sjö- respektiveatt ansvaret

lufttransporter skulle ligga kvar hos respektive fackmyndighet. Redan då
remissinstanser,förordade emellertid flera bl.a. Statens Järnvägar, Statens

Bilspedition, Transportarbetareförbundet, Kemi-lndustriverk. ASG och



kontoret och Redareförening,Sveriges skulle hossamlasatt ansvaret en
myndighet. tillMed remisskritiken föreslog departementschefenhänsyn i
propositionen l98l/82z94 5 myndighetsansvaretl för land-prop. atts.

till särskild vid Sjöfartsverketenhet förskulle förläggastransporter atten
införandetmöjligt. Genomså samlat lagenmyndighetsansvarett som av om

skedde således koncentration myndig-farligt godstransport en avav
hetsansvaret och Luftfartsverket.till Sjöfartsverket

Effektivl utredningen SOU 1983:77 räddningstjänst föreslogs med hänsyn
till förändringarna räddningstjänstensi organisation myndighetsansvaretatt
för farligt gods till sjöss skulle tilloch land överförastransport av
Räddningsverket. Beträffande lufttransporterna föreslogs ingen förändring.
Syftet med föra myndighetsansvaret Räddningsverkettillöveratt attvar
frågorna farligt gods skulle kopplas till samhälletsnärmaretransportom av

för befolkningsskydd och räddningstjänst. Emellertid överfördesprogram
endast för landtransporter till Räddningsverket. Därmedansvaret var
myndighetsansvaret för de två dominerande transportslagen beträffande
farligt gods återigen ochuppdelat den tidigare gemensamma
transportinriktningen bruten.

Riksdagen har i l993/94zl0 ställt sig bakom följande frånrskr uttalanden
regeringen farligtoch försvarsutskottet bl.a. gods. ltransportom av rege-
ringens skrivelse l992/93z258 Räddningsverket bör utveckla sinattangavs
samordningsroll befolkningsskyddi det nationella arbetet med både och
räddningstjänst olyckor med kemikalier ochvad farligttransportavser av
gods. förRiskanalyser olika nivåer bör ligga till grund den kort- och
långsiktiga inriktningen Räddningsverketåtgärderna. bör utvecklaav me-

förtoder riskanalyser och riktlinjer för praktiska tillämpningenden dessaav
inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten. Vidare betonade regeringen
vikten utveckla informationssystem föratt ett gemensamt transportav av
farligt gods och hänvisade därvid till Räddningsverkets infonnationsbank
RIB. Försvarsutskottet ställde sig i betänkandesitt FöU 1993/9421 i

skrivelse framhöllhuvudsak bakom regeringens och de viktigareatt en av
frågorna Räddningsverkets samordningsuppgift sådantatt ettvar ge

likartat samtligainnehåll verket kan sätt överatt ettagera myn-
dighetsområden gäller beredskapen kemikalieolyckor och viddetnär mot

farligt gods.transport av

får fingervisning ökat integreratUttalandena klar ochettanses ge en om
räddningstjänsttänkande i fråga farligt gods. Blandtransport annatom av

bakgrund härav föreslogs i 1995:19 säkrareutredningen SOU Ettmot
för allasamhälle Räddningsverket skulle myndighetsansvaretöveratt ta

tillfarligt gods för bulktransporterslag med undantagtransporterav av
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sjöss. Förslaget fick blandat mottagande remissinstansema. Flertaletett av
positiva till förslaget. Sjöfartsverket Luftfartsverketoch kri-dockvar var

tiska. De båda framhöll frågornaverken farligt godsatt transport ärom av
intimt förknippade frågormed övriga sjö- Iuftfartssäkerhetoch ochom att
det förekommer internationelltomfattande samarbete bI.a. berörett som
frågorna farligt gods. Förslaget ledde inte till någon for-transportom av
ändring ochmyndighetsansvaret i l996/97:l l 89 uttaladeav prop. s. rege-
ringen frågan myndighetsansvaret for farligt bordegodsatt transportom av
beredas ytterligare.

4 Internationella bestämmelser och

överenskommelser

4.1 FNss rekommendationer transportom av
farligt gods

Bestämmelserna farligt gods i hög internationella.gradtransport ärom av
Inom finnsFN sedan länge arbetar med rekommenda-expertgruppen som
tioner for klassificering och förpackning farligt gods oavsett trans-av
portslag. FN-rekommendationerna delar farligt gods i nio klasser utifrån

farligadess egenskaper. Till klasserna hör ämnesforteckningar. Dessa
forteckningar inte uttömmande.är de täcker de kom-merpartenmen av
mersiellt betydelsefulla med farligaämnenamest egenskaper. finnsDet även
anvisningar hur godset bör förpackas. FNzs rekommendationer har blivitom
vägledande for allt internationellt arbete med farligt godsannat transport av

bilden sist i betänkandet.se Den klassindelning gjorts i lagen ochsom
förordningen farligt gods avseddärtransport överensstämma medattom av
FN-rekommendationema. För närvarande den dock inte heltstämmer med
dessa. Härtill återkommer i vårt huvudbetänkande.



2 Järnvägstransporter

farligt gods järnväginternationella páDe bestämmelserna transportom av
International Ferroviairefinns i TransportRlD Réglement Concernant

internationellabihang till detRlDdes Marchandises Dangereuses. är ett
vilket i sin bilagajärnvägFördraget CIM.godsbefordran ärtur enom

järnvägstrafik COTIF. RlD hartill fördraget internationell genomom
förmed de allmänna villkoren avtalintegreratsdirekta stadganden i CIM

fördragsstatema i första handmellan ochjämvägstransporter utgör av-om
säkerhetsföreskrifter.offentligrättsligatalsvillkor och inte

Klassificeringenfarligt i nio huvudklasser.indelar godsRlD överensstäm-
består delar.FN-rekommendationema. RlD Del lprincipi med treavmer

del innehållerinnehåller allmänna bestämmelser,kortfattad och ämnes-är
farliga godset vidhandhavandet detbestämmelserförteckningar och avom

provningsmetoder. kravbestämmelserinnehålleroch del llltransport om
tankcontainrarFörpackningar, tankar och m.m..

för farligtharmonisera reglernamedEU pågår arbetelnom transportatt av
antagit direktiv i princip RlDhar innebärgods. Bland EU ett attannat som

nationella jämvägstransporter farligt gods.skall tillämpas vidäven av

3 Vägtransporter

gäller Européen Relatif ln-ADR AccordFör vägtransporter transportau
Marchandises Route,ternational des Dangereuses är överens-par som en

för farligteuropeisk standardkommelse vägtransport avom gemensam
gäller dock endast godset och dess hantering.Föreskrifterna i ADRgods.

avseende reglering vägtrafik.internationella föreskrifterNationella och av
gäller ADR.vägtrafikavtal och handelsutbyte oavsett

farligt gods RlD. Regelverketklassindelninghar ärADR somavsamma
i huvudsak tekniska bilagor.överenskommelsen och två Aindelat i själva

innehåller endast fåtalkortfattad ochKonventionstextenoch B. är ett ma-
mycketlagd bilagornaTyngdpunktenteriella bestämmelser. ärär som

klassifice-innehåller bl.a. reglerdetaljerade. Bilagaomfattande och A om
främst tillfarliga godset och vänder sigoch förpackning det avsän-ring av

bestämmelserframför medsig allt tillBilaga B riktardaren. transportören
fordon.Förarutbildning och kravsamlastning,bl.a. transportsätt,om

antagitharjämvägstransporter EUvadlikhet medl ettsagtssom ovan om
nationellaskall tillämpas viddirektiv innebär ADR vägtrans-ävenattsom
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farligt gods. Vidare finns det EU-direktiv kontrollporter väg-ettav om av
farligt Avsiktengods. kontrollen inom medlemsstaternaärtransporter attav

skall bli enhetlig onödiga dubbelkorttrolleroch skall undvikas.att

4 Sjötransporter

Vid farligtförpackat gods till sjöss tillämpas lMDG-koden.transport av
utarbetats inom IMO International Maritime Organization. Försom

bulktransporter farligt gods finns särskilda regler. Koden har i sig endastav
rekommendation. tillämpas flestade sjöfarts-status av storamen av

nationerna. indelarlMDG-koden farligt gods i nio klasser. Klassindelningen
rekommendationer.med FNzsöverensstämmer Klasserna innehåller förteck-

ningar de fårgodsslagöver sjöledes. Vidare innehållertransporterassom
lMDG-koden. det till omfånget regelverketär största transportsom avom
farligt gods. bestämmelser dokumentation. märkning, förpackning ochom
hantering det farliga godset under särskilda bestämmelsertransport samtav

brandskydd. Förpackningsreglema i huvudsak med FN-överensstämmerom
rekommendationerna.

Fly5 gtransporter

För luftfartens del återfinns de internationella farligt gods-reglerna i de av
den internationella luftfartsorganisationencivila lCAO utgivna Technical
instructions lCAO-Tl. Dessa automatiskt bindande förär de stater som
biträtt konventionen internationell civil luftfart Chicago-konventionen.om
Klassindelningen och förpackningsreglema följer FN-rekommendationerna.
Härutöver har flygbolagen inom den internationella luñfartsorganisationen
IATA utarbetat regler, Dangerous Goods Regulations DGR, heltärsom
baserade lCAO-Tl.



6 Behovet samordning mellanav

transportslagen

transportövergångar minimera byråkratin detFör ochunderlättaatt vore
fördel reglerna förframför allt sjö- ochenligt vår uppfattning stor omen

harmoniseras. eftersom dessalandtransporter det transportslagkunde är
och integrerade bl.a.har volymerna ro/ro-de ärstörsta mest genomsom

förekommer transponövergångar. därtrafik. Vid ocksåflygtransporter men
lika uttalat.mindre intevolymerna betydligt och harmoniseringsbehovetär

flygtransporter och detUtvecklingen dockgår ökat användandemot ett av
harmonisering.möjligtdärför det här långt skerangeläget såär ävenatt en

harmonisering farligt gods-Enligt uppfattning fullständigvår torde aven
för samtligaregelverkreglerna skapa transport-att ett gemensamtgenom

skillnaderdock finnas i risk-slag inte möjlig. kommer alltidDet attvara
förutsättningar. Klassi-olikaanalys kopplade till transportslagensärsom

huvudrisk finns vidficeringen grundar sig denfarligt gods trans-somav
farligt gods.viss § Förordningen6se transportport avav omen vara

därför riskkan beroSkillnaden i mellan transportslagenreglerna att en
innebärvid Dettavid viss änär större t.ex. atttransport en annan.en

beroendetillhöra olika klasseri fall kanvissa transportsätt.samma vara
förha högre säkerhetskravfinns något egenvärde iDet inte heller ettatt

för skall kunnaerfordras skevisst vadtransportslag än att transportensom
får nödvändiga säkerhetskrav sänkas bara försäkert hellerIntesätt.ett

mellan transportslagenSkillnader i reglernauppnå harmonisering.att som
säkerhetsöverväganden bör undanröjas.befogade dockinte har sin grund i

FN-rekommendationema grund sker successivnämndaMed de som enovan
mellan de olikaför farligt godstillnärmning reglerna transport avav

och regel-går dock långsamtinternationella arbetettransportslagen. Det
omfattandeproblem.detaljrikedom Deverkens omfattning och är ett mest

land-regelverken förFN-rekommendationema finns inomfrånavstegen
inomhar påbörjatsmed omstrukturera ADREtt arbete atttransporter. stort

kommer iDet ADRkommission för Europa.ekonomiskaECE F Nzs nya
FN-rekommendationema. Demedsin uppläggning överensstämmaattmer

regleras via hänvisningardetaljfrågoma kommerkemiska och tekniska att
Liknandeinternationell standard.respektiveFN-rekommendationematill

lMDG-koden. Förutomochavseende RlDbedrivsförändringsarbete även
överensstämmelsesåomfång och uppnåminska regelverkens storatt en

avsiktenmöjligt,FN-rekommendationemamed är att trans-som
transportslagen.de olikamellanskall harrnoniserasporthandlingar m.m.
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utformninglCAO-Tl har sådanredan eftersträvas för land- ochen som
sjötransporter.

med omstruktureraFörutom arbetet farligtdet nämnda gods-reg-attovan
pågår olikalerna harmoniseringsprojekt.för lnomland- sjötransporteroch

Goods. Solid BulkDangerous and ContainersDSC Sub-Committee on
harmonisera sjöfartensfinns arbetar med regler medarbetsgrupp attsomen

vadvägtransportsektorns i ro/ro-trañken och IMO har utarbetatavser
hanteringrekommendationer för farligt gods i hamnar. För transportav

Östersjön finns särskild överenskommelse Finland.mellan Danmark.en
Öve-Polen. Sverige och Tyskland integrerade land- och sjötransporter.om

renskommelsen i IMDG-koden med vissabygger huvudsak tillämpasatt
lättnader för kortare där bestämmelserna i och RlDADRtransporter om
klassificering märkning tillämpas.och

Förebygga farligtFör risker med gods järnväg ochväg,att transport av
inre antagit direktiv säkerhetsrådgivare.har EU Varjevattenvägar ett om
Företag farligti sin verksamhet utför järn-gods väg,transportersom av

och inre eller lastning lossning ieller samband med sådanaväg vattenvägar.
eller fleraskall säkerhetsrådgivare. Dessa skall hatransponer utse en en

viss utbildningsnivå avseende de väsentliga bestämmelserna i lagar.
förordningar Föreskrifteroch tillämpliga för farligtär transportsom av
gods. Utbildningen bekräftasskall Säkerhetsrâdgivarengenom en examen.
har till uppgift verka för farligt gods sker i överens-att att transporter av
stämmelse med gällande olyckabestämmelser. Om skadar män-en som
niskor. egendom eller miljön inträffar eller iunder anslutning till transport

farligt gods skall rådgivaren lämna olycksrapport till företagsled-av en
ningen eller i förekommande fall till lokal myndighet. De eventuella änd-
ringar lagstiñningsvensk säkerhetsrådgivardirektivet kan komma attav som
föranleda återkommer till i vårt huvudbetänkande.
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Transportmyndighetemas organisation5

arbetsuppgifteroch

Organisation1

frågorbl.a. medenhet arbetarfinns särskildRäddningsverketInom somen
verksamma.femtonPå enheten finnsfarligt gods.transport personeravom

implementeringsåsomfrågor farligt godsmedtio arbetar avomvarav
utveckling.forskning och ltillsyn. utbildninginternationella regler. samt

kronorbudgetår miljonerför innevarandebudget harRäddningsverkets sex
farligt gods-området.och utveckling inomfor forskningavsatts

Mil-farligt tillgods knutnaSjöfartsverket frågornaPå är transportom av
under Sjö-har deSjöfartsinspektionen. Tidigarejösektionen vid sorterat

fartygsoperativa sektionen. Förfartstekniska sektionen och innan dess under
kontorsstödmed vissttidigarenärvarande tvådet personär enpersoner

Luftfartsverketfarligt gods. Påmed frågordirekt arbetar ommersom
VerksamhetenLuftfartsinspektionen.inomfrågor farligt godshandläggs om

heltidstjänst.mindre delutgör en av en

internationelltNormgivning arbeteoch5.2

föreskriftermeddelatransportmyndighetemaHuvuduppgiften for är att om
deltagande i deuppgiftviktigmycketfarligt gods. En ärtransport annanav

internationellanämndautarbetar debl.a.internationella fora ovansom
svenska reglernaEftersom degods.farligtförregelverken transport omav

dettadessa regelverk kanansluter tillheltfarligt gods nästantransport av
normgivningen.integrerad del avses som en

FN-rekommendationemamedi arbetetföreträder SverigeRäddningsverket
med undan-RlD,med ADR ochfarligt gods i arbetetsamttransport avom

förordningenoch19 21områden,för vissa avgränsade trans-omtag se
RlD-Skallas ADR-Sföreskriftemafarligt svenskagods. De samtport av

finnssärbestämmelserVissahuvudsak och RlD.i ADRoch motsvarar
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dock. undantag särskiltFörutom de markerade finns det iiär texten.som
for speciellaADR-S särskild bilaga C vissa transporter.en

fråga behörigl sjö- lufttransporter myndig-respektive är ansvaret somom
het placerat respektive Luftfartsverket. SjöfartsverketSjöfartsverket
företräder utarbetandetIMO med bl.a. lMDG-ko-således Sverige inom av

i arbetetden företräda Sverige inom ICAO medoch Luftfartsverket har att
ICAO-TI. emellertid inte Luftfartsverket i lCAO:sresursskäl deltarAv

farligt gods-frågor.arbete med

Sjöfartsverket LuftfartsverketFör sjö- och lufttransporter har respektive
kortfattade föreskrifter vilka. med fåtal undantag for inhemskautgett ett

hänvisningar internationellainnehåller till de regelverken.transporter.
lMDG-koden ICAO-TI. Därutöver har Sjöfartsverket meddelatoch bl.a.
föreskrifter lastsäkring och hantering farligt gods i hamn. Någraom av
enhetliga regler för hanteringen i hamn dock inte kunnat utarbetashar
grund frågan sträcker sig flera myndigheters ansvarsområden.överattav

Myndighets3 utövning

Klassificeringsñågor

För finnsinte i gällande regelverk skallupptagen trans-en vara som en
portmyndighet förordningenenligt 7 § farligt gods påtransportom av
ansökan meddela beslut farligt enligt lagengodsär attvaranom anse som

farligt gods. l beslutet skall myndigheten den for god-transportom av ange
tillämpliga klassen godsets placering inom densamma.set samt

Tillståndsprövning

Om det särskild betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt får regeringenär av
eller regeringen enligtmyndighet bestämmer l0 § lagen transportsom om

farligt gods förbjuda vissa slag eller föreskriva vissaatttransporterav av
slag får ske endast efter tillstånd eller förhandsanmälan.transporterav

förordningen farligt gods får transportmyndig-Enligt 23 § transportom av
tillståndheterna delegera ärenden ochprövaansvaret att att ta emotom

förhandsanmälningar till polismyndighet.en



Statens Kårnkraftsinspektion och Statens Strålskyddsinstitut sådanaprövar
ärenden inom sina respektive verksamhetsområden.

Dispenser

Enligt 6 lagen förordningen§ och 22 § farligt gods fårtransportom av
transportmyndigheterna besluta frånundantag lagens tillämpningom
beträffande vissa eller vissa slagtransporter transporter.av

Sammanfattningsvis kan de nämnda myndighetsuppgifternasägas att ovan
mindre del transportmyndighetemas tid.upptar en av

Information5.4 och utbildning

De tillämpliga regelverken för respektive transportslag omfattande ochär
svårtillgängliga for lekman. En del transponmyndighetemasstoren av
dagliga arbete farligtmed gods-frågor därför informeraupptas attav om
gällande bestämmelser. Ett problem i detta sammanhang myndig-är att
hetsansvaret spritt flera instanser. Avsändare och kanär transportörer
därför inte få heltäckande information vad gäller för olikade trans-om som
portslagen från och källa måste vända sig till olika myndig-utanen samma
heter. Denna ordning innebär förockså merarbete myndigheterna. Rädd-
ningsverket har byggt informationsbank RIB. bl.a. innehållerupp en som
data cirka farliga uppgifter4 000 märkning vidärrmen, transportom om
och hantering transportklassningar farliga for järnväg,ämnen väg,samt av
sjö flyg.och Vidare finns hela inlagd i fulltextADR med möjlighet till
sökning. Sjöfartsverket LuftfartsverketVarken eller har visat något intresse
for delta i arbetet med informationsbanken. detaljerade frågorFöratt mer

farligt gods till sjöss i luftenoch måste därför vändatransportom av man
sig till Sjöfartsverket respektive Luftfartsverket.

Statistiken beträffande farligt gods bristfällig. Heltäckandeärtransport av
uppgifter transporterade och mängder olyckorkemikalier ochsamtom om
olyckstillbud EU-direktivetsaknas. Genom införandet säkerhets-av om
rådgivare kommer viss rapporteringsskyldighet beträffande olyckor atten
införas. Paralleller kan härvid dras till bestämmelserna hanteringenom av
farliga kemikalier i fasta finns rapporteringanläggningar där det regler om

olyckor och tillbud. En heltäckande statistik visar transporte-av mer som
dockrade mängder respektive godsslag önskvärd.transportsättsamt voreav
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myndigheternamellan och5.5 Samordning
nuvarande ordningmedproblem

frågorförvaltningsmyndighet för bl.a.Räddningsverket centralär om
räddningstjänstlagen ocholycks- enligtskadeförebyggande åtgärderoch

verka förskall ochbevaka riskutvecklingen inom verksamhetsområde att
för olyckor.åtgärder för befolkningens skydd och förebygga An-vidtas att

schematisktsvarsfördelningen för den operativa räddningstjänsten kan
vilarbeskrivas enligt följande. Huvudansvaret kommunerna. som svarar

räddningstjänsten tillför inom område. Förräddningstjänsten sitt respektive
Kustbevak-sjöss Sjöfartsverket avseende människoliv medanansvarar

för för Sjöfartsverkets ochningen har miljön. lnomansvaret ramen
ansvarsområden har avtal tecknats med vissa kust-Kustbevakningens

kommuner har byggt särskilda insatsstyrkor för bistå dessaattsom upp
har för vid flyghave-myndigheter. Luftfartsverket räddningstjänstenansvar

rier Sveriges sjöterritorium.inom

RäddningsverketBeträffande farligt gods skall enligt 3 § ltransport av
instruktionen för samordning säkerhets-för Räddningsverket verka av
föreskrifter bl.a. ändamålför land-, sjö- och lufttransporter. För detta har en
särskild till delegationen ingår förutomdelegation knutits verket. l repre-

företrädare förför de transportmyndighetema andraävensentanter tre
berörda statliga myndigheter företrädare för näringslivet och fack-samt
föreningsrörelsen. tillDelegationen sammanträder två fyra gånger år.per
Därutöver förekommer informella kontakter mellan framför alltäven
transportmyndighetema för problem i gränsområdet mellanöverbryggaatt
de olika Vid den hearing utredningenregelverken. höll den 24 marssom
l997 framkom emellertid enligt samstämmiga uppgifter från berörda myn-

finnsdigheter, och företag det brister beträffandeorganisationer att sam-
ordningen transportmyndighetema.mellan

Räddningsverket anfört följande bristerna beträffandehar i huvudsak om
församordning. orsakerna verkets bemyndigande verkaEn "attär attav

Räddningsverket för ochsamordning i instruktionen för3 § l är svagt
mindrefomtulerat. det råder ellerotydligt En orsak är att vatten-merannan

olika där regelverken utarbetas.skott mellan de internationellatäta organ
räcker intefaktum regler baserar sig FN:s rekommendationerDet allaatt

likformiga för de olika transportslagen.till garanti för skapa reglerattsom
Även bidragitambitionsnivåolika storlek och hartransportmyndigheternas

saknartill fungerat. Luftfartsverketsamordningen och samverkan inteatt



farligthelt specialkompetens avseende gods och deltar. tidigaret.ex. som
inte lCAO:s arbete med farligt gods. Många gångerinämnts. transport av

hela farligt gods-området.har Räddningsverket fått för frågor inomsvara
projekt varit svåraGemensamma harvid mässor.närvaro attt ex genom

genomföra.

framfört nödvändigtbl.a. följande. DetFrån näringslivet har är attman
ske med har-farligt gods kan smidigt Arbetetsätt. atttransport ettav

för sjö- därför priori-monisera land-. och lufttransporter behöverreglerna
idet samordningen mellan transportmyndigheterna.l dag bristerteras.

fackmyndighetema för de olikaHarrnoniseringsarbetet försvåras attav
i detaljfrågorsärställning. Detta gällertransportslagen sin ävenvärnar om

också nackdel Sjöfarts-farligt gods. Detmärkning är attt.ex. ensom av
arbetet utvecklaverket Luftfartsverket inte deltar i medoch att en gemen-

farligt myndigjietsansvarför gods. samlatdatabas Etttransport avsam
internationella planet.skulle öka möjligheterna till samordning det

6 samlat myndighetsansvarEtt

Inledning6.1

finns skillnad i frågor farligt gods mellanDet transportsynen om aven
olika inriktning. Sjöfartsverkettransportmyndighetema bottnar i derassom

och Luftfartsverket betonar farligt gods-frågornas samband med det övriga
transportslag och det inte gårsäkerhetsarbetet inom respektive att attmenar

respektive luñsäkerhetsarbetet isärskilja farligt gods-frågorna från sjö-
räddningstjänstaspektema ochövrigt. Räddningsverket å sin sida betonar

förebyggaframhåller gods-frågoma framför allt handlarfarligt attatt om
farligt gods.i samband medoch begränsa kemikalieolyckor transport av

LuftfartsverketSjöfartsverket ochuttrycka det såFörenklat kan attman
Räddningsverketsäkerhetskrav medanfrån transportmedlet och dessutgår

naturligSkillnaden i medfrån ellerfarliga ärutgår det synsättämnet varan.
verksamhetsområden. Dettill olika inriktning ochhänsyn verkens

farligt godsförordningenmed lagen ochursprungliga syftet transportom av
inriktning farligt gods-regelverk enhetligochskapa samlatatt ett aven

mellanförsvårar samordningeninte uppnåtts.frågoma har således Detta
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transportmyndigheterna och skapar problem för näringslivet. kanYtterst
detta leda till säkerhetsrisker.

En samordning myndighetsansvaret kan med hänsyn till transportmyn-av
digheternas förhållandesjälvständighet i till varandra i praktiken endast ske

frivillig nuvarande uppdelningMed myndighetsansvaret tordeväg. av
därför formuleringkraftfullare det nuvarande samordningsansvareten av
för Räddningsverket verka för samordning" verkningslöst. efter-vara

det i realiteten inte skulle den samordnande myndigheten någrasom ge
ytterligare befogenheter. Utredningen därför inte utvidgat mandatettser
med starkare betoning samordningsansvaret någon lösning.en av som

6.2 Val myndighetansvarigav

Sjöfartsverket och Luftfartsverket har ingen transportkompetens utanför
sina respektive verksamhetsområden. Myndigheternas transportinriktning är
därför ingen möjlig utgångspunkt för samlat myndighetsansvar.ett
Räddningsverket har däremot kompetens inom såväl räddningstjänst som
olycks- och skadeförebyggande arbete. Frågor farligt godstransportom av
tenderar allt del det totala olycks- och skade-attmer ses som en av
förebyggande arbetet inom industrin. farligtOm gods-frågoma skall få en

inriktning och myndighetsansvaret samlas till myndighet börgemensam en
därför Räddningsverket bli ansvarig myndighet för samtliga transportslag.
Detta ligger också i linje med inriktningden ökat rädd-mot ett
ningstjänsttänkande frågori farligt gods årtransportom av som senare

Ävenförordats statsmakterna avsnittse 3 de generella kommitté-ovan.av
direktiven l994:23 de ekonomiska för utredningsförslag görom ramarna

det i praktiken endast Räddningsverket, i dag den till storlekenäratt ärsom
helt dominerande transportmyndigheten, kan bli aktuellt. förläggaAttsom

till någon myndighet skulle bli allt för kostsamt. Denansvaret annan
fortsatta diskussionen möjligheten och lämpligheten samlaattom av

för farligt gods kommer således ifrånutgå detansvaret transport att attav
Räddningsverket fall blir denna myndighet.i såär som

för6.3 Förutsättningarna samlatett

myndighetsansvar

farligtFrågan först det går särskilja reglerna godsär att transportom om av
från trafiksäkerhetsregler. Vid införandet förordningenövriga lagen ochav

farligt gods framför allt dessa gränsdragningssvå-ansågstransportom av
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righeter beträffande sjötransporter hinder förlägga myndig-ett mot attvara
farligtför sjötransporter gods till myndighethetsansvaret någonav annan

1981/82294Sjöfartsverket 12 För landtransporter. såvällän .se s.prop.
emellertid uppdelning myndig-harjämvägstransporter.väg- avensom

fungeratvarit möjlig och såvitt framkommithetsansvaret i avseendedetta
väl.

innehåller någraeller lCAO-Tl bestämmelserVarken lMDG-koden om
farligtkonstruktion. fartyg skallfarkosternas För att transporteraett

visserligen konstruerat visst Dessagods sjön krävs det sätt.äratt
konventioneninternationellafinns emellertid i SOLAS denregler om

Beträffandemänniskoliv inte i lMDG-koden.säkerhet for till sjöss och
certifieringsbestämmelser i Chicago-konventionen.särskildaflygplan finns

eller inte.farligt godsflygplanet skallgäller transporteraoavsettsom om
finns inte.för farligt gods-transporterNågra särskilda bestämmelser

huvudsakligen farliga godsetsstället detgods-reglema handlar iFarligt om
faraneutralisera densyfte kanegenskaper. Reglernas sägas extraattvara

vid jämfört med gods.farligadet godset annattransportrepresenterarsom

således i huvudsak följandefarligt gods berörRegleringen transport avav
punkter.

skall farligt godsfastställande vadRegler anses varaav somom
klassificeringen.

förfor minimera risken detförpackning godsetL Regler attattom av. påfrestningarföljd underoavsiktligt kommer till transportut av
förpackning.

transportdokument så dessbeskrivning godset iRegler attom av. entydigtklan ochfarliga egenskaper framgår sättett
dokumentation.

skadebringandedessmärkning godset såReglerA att egen-om av. märkning.särskiljas från övrigt godssynliggörs och kanskaper

under normalafarligt bör hanterasRegler hur gods omstän-om
olycka hantering.digheter eller bekämpas vid en

farligt godsförpackningklassificering och2Punkterna ochl om-avom
gods-luftfartens farligtochFN-rekommendationema. Både sjö-fattas av

Räddningsver-rekommendationer. Genomföljer i dessaregler attsettstort
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företräder Sverige i arbetetket med FN-rekommendationerna förekommer i
praktiken redan i dag internationellviss samordning kring dessa tvåen

i regleringen farligt gods. Med hänsyn härtill ärmoment transporter avav
det varför for dessa intesvårt myndighetsansvaret kan samlasatt momentse
hos nationellt.Räddningsverket även

När dokumentation och märkning enligtdet gäller punkterna 3 och på-4
går med förarbete harmonisera regler sjö-dessa och landtransporter.ett att
Sjöfartsverket har framhållit det viktigt dokumentation ochär attatt
märkning sjöfartsanpassade så hanterarde godset sjön kännerär att som
igen sig. Några avgörande skäl for bör uppdelat haratt ansvaretmer vara
dock inte framkommit.

frågal hantering det farliga godset vid både Sjöfarts-hartransportavom
Luftfartsverketverket och gjort invändningar samlat myndig-mot ett

hetsansvar. Sjöfartsverket har framhållit det finns omfattandebl.a.att
samlastningsregler for containrar i lMDG-koden förmedan ADR väg-

innehåller mycket sådana regler. finnsDet särskilda kravtransporter
säkring flexible småbulkbehållarelBCzs och förpackningarliknandeav
vid förväntat dålig väderlek. Vid brandfarliga vätskor ochtransport av or-
ganiska peroxider till klimatförändringarmåste hänsyn uppstår vidtas som

olikamellan klimatzoner. Särskilda krav ställs också transportpassage
farligt gods kräver temperaturreglering. speciellt förDetta gällerav som

organiska peroxider i klass 5.2. Vid vissa explosiva ämnentransport av
gäller speciella stuvningsbestämmelser krav särskildapåsamt transportcon-
tainrar. oljefriaKrav på däck finns vid explosiva ämnen.transportrena. av
vilket gäller vid vissa gödningsämnen i klass Vidareäven transport av
har Sjöfartsverket påpekat lastsäkringsreglema. visserligen inteatt som
återfinns i IMDG-koden, kan upphov till gränsdragningsproblem mellange
myndigheterna farligt gods-frågorna bryts från Sjöfartsverket. lMOutom
har i samarbete med lLO International Labour Organization gett ut re-
kommendationer for säkring last i lastbärare under lMO/lLOnamnetav
guidelines for packing freight containers vehicles och Sjöfarts-cargo or

SJÖFSföreskrift,verket har l994:27, handlar hur farligtgett ut en som om
gods och lastbärare ska säkras sjötransport.under Sjöfartsverket hänvisar
härvid Transportforskningskommissionenstill TFK Lastsäkringshandbok.

framhållitLuftfartsverket har det i ICAO-Tl finns särskilda regleratt om
finnsvissa i FN-rekommendationerna huvudöveratt upptagnavaror som

inte får med flyg grund dess farlighet. Vidare finnstaget transporteras av
det regler vissa endast får med fraktflygsärskilda att transporterasom varor

sist nämnda reglerna beror säkerhetsanord-Deutan attpassagerare.
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ningarna passagerarflygplanannorlunda Flygplanär endastän ärsom
avsedda för fraktflyg.

De andra bestämmelsernämnda särregleringarna hanteringensamtovan om
viktiga for trafiksäkerheten,farligt Lastsäkringgods tvekanär ärutanav

dock farligt gods-fråga trafksäkerhetsfråga.inte primärt någon utan en
farlighet kräverEndast i fall särskildade godsets lastsäkringsåtgärder

för i allmänhetvad gäller gods bör åtgärdernautöver som anses som en
farligt gods-fråga. l övrigt de nämnda exemplen bestämmelserär endast

allmänt transportorienterade. ställetl det framför allt det farligaärmera
godsets egenskaper i relation till de påfrestningar det kan forutsättassom
under förhållandenavgörande. Dessa emellertid inteär såärtransport som
speciella från transportsynpunkt frågorna inte handhaskanatt av
Räddningsverket under förutsättning verket tillförs viss transportspecifikatt
sakkunskap.

detta finns detl sammanhang skäl påpeka flertalet längreäven att att trans-
omfattar transportslag. därförDet viktän ärporter ett stor attmer av reg-

lema för de olika transportslagen harmoniserade varandramed såär att
övergångar mellan transportslagen skekan smidigt sätt.ett

Övriga vidsäkerhetsöverväganden inte omfattastransport, som av ovan
femnämnda punkter. sådan trafiksäkerhetskaraktär hurär oavsettav som.

farligt gods-frågan förstaregleras, i hand skall handhas fackmyndighetenav
för transportslaget i fråga, d.v.s. Vägverket. SjöfartsverketBanverket. och
Luftfartsverket. Detta bör dock inte något hinder för den for transportvara

farligt gods ansvariga myndigheten Räddningsverket efter samrådattav
med berörd fackmyndighet uppställa trafiksäkerhetskravhögre for transport

farligt gods vad eljest jfrgäller lastsäkring. Det böränav som ovan om
dock föralltid den transportslaget ansvariga fackmyndighetenvara som
skall ha det övergripande för trafiksäkerheten.ansvaret

Vid myndighetsansvarsamlat för frågor farligt godsett transportom av
skulle fackmyndighetemasåledes för transportslagen, d.v.s. Vägverket,
Banverket, Sjöfartsverket Luftfartsverket.och behålla det övergripande

trafiksäkerhetenför medan Räddningsverket skulleansvaret ensamt ansvara
för farligt gods. Räddningsverkets skulle alltså gällatransport av ansvar en

trafiksäkerhetendel den totala och underordnad respektiveav vara
fackmyndighets trafiksäkerhetsansvar. Räddningsverket bör aldrigt.ex. utan

fackmyndighets kunna farligtrespektive medverkan besluta gods-om en
reglering medför sänkning den totala trafiksäkerheten. Ettensom av

Östersjöavtaletfall skulle och deexempel på sådant kunna avstegett vara
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där gjorts från lMDG-kodens bestämmelser till förmån för ADR ochsom
vidRID kortare transporter.

Vid sådan mellankompetensfördelning den för farligt gods ansvarigaen
myndigheten fackmyndigheternaRäddningsverket och för olikade trans-
portslagen oklarheter mellan myndigheternade ansvariga börattanser
kunna undvikas. Några principiellaavgörande hinder mot att separera
farligt gods-reglerna från övriga transportslagsanknutna säkerhetsregler
torde därför föreligga.inte Det således enligt vår mening möjligtär att
samla myndighetsansvaret för farligt gods till Räddningsverkettransport av

trafiksäkerheten för sjö- och lufttransporter.äventyra detAttutan att är
möjligt och det medför vissa Fördelarsystematiska lagstift-att attgenom
ningen farligt blirgods enhetlig inte tillräckligtdock förärtransportom av

genomföra förändring. Frågan då vilka konkreta fördelarär ståratt en som
vinna förändringmed myndighetsansvaret och vilka nackdelaratt en av en

sådan förändring kan föra med sig.

Fördelarna4 med samlat myndighetsansvarett

En ökad harmonisering de olika regelverken för farligt godstransportav av
skulle öka säkerheten reglerna skulle bli lättare tillämpaatt attgenom samt
underlätta fritt handelsutbyte. skapaFör så samstämmighetett att stor som
möjligt vid hanteringen farligt gods under har,transportav som ovan

FN utarbetatnämnts, särskilda rekommendationer för klassificering och
Ävenförpackning farligt gods transportslag. inom EU finns detoavsettav

uttalad så likformiga reglersträvan möjligt. det intematio-Attatten som
nella arbetet går ökad harmonisering i fråga farligtmot transporten om av
gods det angeläget det nationellagör eftersträvaäven planetatt en

Räddningsverket den helt dominerandeär transportmyndighetensamsyn.
och företräder Sverige i det övergripande FN-arbetet frågai transportom av
farligt gods. Med hänsyn härtill och vad anförts det därförärsom ovan
logiskt samla myndighetsansvaret för samtliga transportslag dit. Därmedatt
skulle Sverige kunna hålla linje i internationella foraen gemensam som
behandlar frågor farligt gods. Detta skulle öka våratransportom av
möjligheter påverka utvecklingen och minska risken för onödigaatt sär-
lösningar. Vinstema kort sikt skall dock inte överskattas eftersom det är
fråga internationellt samarbete med många inblandade. På långstaterom
sikt får det dock klar fördel.ses som en

För kunna påverka det internationella arbetet det enligt Räddnings-äratt
verket allmänhet inte tillräckligti förslag.endast komma med lnitiativenatt
måste också väl underbyggda med resultat riskanalyser ellert.ex.vara av



Ävenformer utvecklingsresultat. den forskning och utvecklingandra av om
inteRäddningsverket i akademiska alltid hålleridag bedrivs inom ögonsom

i nationellatillämpning detskerså hög nivå den, denär utöver som
internationella utvecklingenpåverka densäkerhetsarbetet. medel attett

egentligen Räddningsverketendast harfarligt detgods-området. Idag är som
utvecklingnågon forskning och inombedrivatillräckliga för attresurser

land med begränsadeSverige litetEftersomfarligt gods-området. är ett
verksamhet i parallellabedrivainte försvarligt dennadetär att treresurser

till myndighet kandäremot koncentrerasorganisationer. Om ansvaret en
effektivt och kommautvecklingsresurser användas samtligabefintliga mer

uppnå högsta möjliga säkerhettill med ochtransportslag godo i arbetet att
utvecklingen.påverka den internationellaför att

farligt gods och trafik-för frågorEn renodling ansvaret transponom avav
för farligtblir följd myndighetsansvaretsäkerhet, transportatt avsom en av

möjligt for myndigheternatill skulle detgods samlas myndighet, göra atten
specialområden. vilket borderespektivesina inom sinafokusera resurser

resursutnyttjande. Mycket deneffektivareleda till naturve-ett av
gods-frågor densammafarligttenskapliga kompetensen avseende är oavsett

forsk-Möjligheten drivatransportslag jfr FN-rekommendationema. att
farligt gods-området skulle,utvecklingsprojekt inomnings- och som ovan

samlades till myndighet. Förhopp-öka myndighetsansvaretnämnts, enom
ningsvis kreativ dialog mellan myndigheternakan det leda till där deäven en

kan verka forspecialkunskaper tillsammansmed utnyttjande sina attav
höja totala säkerheten.den

utbildningsäkerhetsrådgivare ställs kravGenom EU:s direktiv nyaom
organisera och genomförainom farligt gods-området. med dessaArbetet att

myndighetsansvaretunderlättasutbildningsinsatser skulle också om var
förhoppningsvis blitill skulle också lättarekoncentrerat myndighet. Deten

farligt gods. dag finns det,sammanställa statistik transportatt av somom
avseende.tidigare påpekats, brister i detta

till-myndighetskontaktema ochoch skulleFör avsändare transportörer
förtill regelverken underlättasgängligheten ansvaret transportom av

industrin transportnäringenmyndighet. och harfarligt gods samlades till en
angelägen åtgärdmyndighetsansvar. Entid förordatsedan lång samlatett

Räddningsverkets data-byggavid samlat myndighetsansvar att utett vore
finns tillgängliga.farligt godssamtliga regelverk förbas så transportatt av

i dag har tordeLuftfartsverketinställning Sjöfartsverket ochMed den som
ansvarsuppdelningnuvarandegenomföra medåtgärd svårsådan attvaraen

möjligt via databasenframtidenborde imyndigheterna. Detmellan attvara
märkningochtillämpliga regler, blanketterinformationkomplett om
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transportslag. Därmed skulle risken för misstag förbiseendenoavsett och
sannolikt minska. På sikt skulle sådant innebäraocksåett system sam-
hällsekonomiska vinster snabbarei form och enklare hantering förenav
näringslivet. Behovet och telefonrådgivning,service idag utgörav som en

del arbetsuppgifter,transportmyndighetemas skulle också minska.stor av
Med hänsyn till förregelsystemen land- och sjötransporter föratt närva-
rande under omarbetning kan det dock finnasär skäl avvakta dennaatt ut-
veckling. Målet bör dock skapa integrerat och användarvänligtatt ettvara
informationssystem för samtliga transportslag. sådantEtt skulle blisystem

viktigt hjälpmedel för de Säkerhetsrådgivare enligt EU-direktivett isom
framtiden kommer finnas de företag farligthanterar gods.att som

6.5 Nackdelarna med samlatett

myndighetsansvar

Om myndighetsansvaret för all farligt gods samlas hos Rädd-transport av
ningsverket innebär det för sjö- respektive luftsäkerhet inteatt ansvaret
längre hålls Helhetssynen i fråga säkerheten till sjöss och isamman. om
luften skulle dänned i kanten Sjöfartsverketäven respektivenaggas om
Luftfartsverket skulle ha kvar det övergripande säkerhetsansvaret. Farligt
gods-frågorna tidigareär. inte så integrerade i övriganämnts, trafiksä-som
kerhetsfrågor något direkt föreliggerhinder sådan lösning. Enatt mot en
förändring myndighetsorganisationen kommer troligen ändå leda tillav att
vissa gränsdragningsproblem mellan frågor farligt godstransportom av
och övriga trafiksäkerhetsfrågor. finnsDet dänned risk för atten nya
samordningsproblem uppstår. SjöfartsverketDe påtalade lastsäkrings-av
reglerna skulle kunna sådant område där problem eventuellt kanettvara
uppkomma. Den aktuella ansvarsuppdelningen har dock fungerat bra för

och järnvägstransporter,väg- varför problemen inte bör överdrivas.

En förändring myndighetsorganisationen skulle också leda till Sverigeav att
olika myndigheter inom IMO ICAOoch beroenderepresenteras av om

det farligt gods-frågorär eller andra sjö- respektive luftsäkerhetsfrågor som
skall avhandlas. Risken finns detta skulle kunna leda till missförstånd iatt
vissa sammanhang. Riskerna skall dock inte överdrivas med hänsyn till att
Sjöfartsverket och Luftfartsverket, vid överföring myndighetsansvareten av
för farligt gods-frågor alltjämt skulle ha kvar det övergripande tra-
fiksäkerhetsansvaret. Delegationen för farligt gods borde kunnatransport av
fungera samordningsforum för undvika missförstånd.ett attsom
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överföring myndighetsansvaretEn för sjö- och lufttransporter farligtav av
gods till Räddningsverket innebäraskulle det samlade ochatt nu norm-
tillsynsansvaret inte längre hålls l lnspektionskommitténs be-samman.
tänkande. SOU luft-.1996:82, angående sjö- och spårtrafikens till-
synsmyndigheter tillsynsarbetet viktigframhölls medförde återföringatt en

kunskaper i normgivningsarbetet.till Med hänsynsedan nyttaav som var
härtill fann tillsynsarbetet inte bordekommittén och skiljas åt. Föratt norm-
landtransporter och tillsynsansvaretfarligt emellertidgods ärav norm-
redan idag uppdelat förordningenolika myndigheter §25se trans-om

farligt gods.port av

Normgivningen avseende farligt till heltgods övervägandeärtransport av
delen internationell. Erfarenheterna från tillsynsarbetet kan därför inte direkt
överföras till norrngivningen. kan erfarenheterna. i likhetDäremot med egna
forsknings- utvecklingsresultat, påverkaoch användas för det internatio-att

lufttransporter emellertidnella regelarbetet. När det gäller deltar inte Luft-
fartsverket internationella arbetet farligt gods-regler.i det med Sambandet

nonngivningmellan tillsyn och saknas därför. Sjöfartsverket däremot deltar
både internationella farligti det arbetet med gods-frågor och tillsyn.utövar
Det därför föreligga vissa synergieffekter mellan tillsyn ochtorde nonngiv-
ning Tillsynensjöfartens område. dock till viss del delegerad till Kust-är
bevakningen.

Om myndighetsansvaret för farligt samlas tillgods Rädd-transport av
ningsverket erfarenheter från förmedlasbör kunskap och tillsynen kunna

den samordningsgrupp för tillsynsfrågor Samtill redan i daggenom som
finns. normgivningsansvaretGenom samla till Räddningsverket bliratt
också rollfördelningen, med uppdelning och tillsynsansvaret.en av norm-
lika hela farligtinom gods-området.

sinaSjöfartsverket och Luftfartsverket besitter kunskap respek-storen om
tive lika lättillgänglig för myndighettransportslag inte blir iannansom en

specialkunskaper. förade fall sådana särskilda myndig-det krävs Att över
skullehetsansvaret för farligt gods-frågor till Räddningsverket därför kunna

leda teknikförståelse i vissa sammanhang. Dettatill minskad dockären
samarbete myndigheterna.frågor borde lösa mellan Detatt genomsom

föreliggerfinns den samrådsskyldighet enligthärvid skäl erinraatt somom
farligt det remissförfarande24 förordningen gods§ transport samtavom

förvaltningsrätten.vedertaget inomärsom

ansvarigamyndighetsansvaret kan denrisk med samlaEn attatt varaannan
transportslag.fokuseras vissa Sådanaintresse endastmyndighetens

nuvarandeJämvägsinspektionen funnits i myndig-problem har enligt
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beträffande inledningsvisjämvägstransportema komhetsorganisation som
sammanslagningOmlite i skuggan vägtransportema. av myn-enav

viktdärför säker-detdighetsansvaret skall bli lyckosam störstaär attav
gods skallfarligt kunnahetsarbetet sikteutformas med att transport av

transportslag.ske bästa tänkbara sätt oavsett

tillförmodligen inledningsvis ledakommerEtt myndighetsansvarsamlat att
till blygsamma omfatt-Med hänsyn denkostnader förnågot ökade staten.

gods-frågor inom Sjöfartsverketfarligt harning verksamheten medsom
begränsad.rationaliseringspotentialenrespektive Luftfartsverket är

arbetarorganisation medi dag relativtRäddningsverket har stor somen
kompetens inomgods. Eftersom verket saknarfrågor farligttransport avom

dessaemellertid personal inomluftfart rekryterasjö- och behöver man
därför sammanslagningfinner troligtUtredningen detområden. att aven

myndighetsansvaret medföra vissa ökade kostna-inledningsvis kommer att
till rationali-organisationsförändring kunna ledasikt bör dockder. På en

höjning ambi-utnyttjas för angelägenseringar. Dessa bör kunna aven
tionsnivån inom farligt gods-omrâdet.

ställningstagandeUtredningens6.6

omfattande och svårtillgängliga.Reglerna farligt gods ärtransportom av
förpackning farligtGenom FN:s klassificering ochrekommendationer avom

gods finns det för de olika transportslagen.likheter mellan regelverkenstora
skillnader uppgifter frånBesvärande finns dock och det enligtär

myndigheter samordningen blir bättre såväloch näringsliv önskvärt att na-
internationellt. helhetssyntionellt Vidare det angeläget skapaär attsom en

användarvänligafarligt gods-frågoma reglerna med såoch göra mer
led i dettasärlösningar möjligt för de olika transportslagen. Som ettsom

och myndig-arbete farligt gods-lagstiftningenden svenskaattanser
hetsorganisationen enhetlig.området bör göras

transporteradetill förhindra detsyftar dels äm-Farligt gods-reglema att att
minimera riskernadels tillvid olycka,kommereller attnet ut omenvaran

beträffandebl.a.syftet illustrerasdubblaså skulle Detske. att mangenom
farligt gods ochtrafikolyckor medmellanskillnadlandtransporter gör

farligt gods-olycka skall betecknasfarligt gods-olyckor. För att somen
kommit Om intefarliga godset något ärdetdet sättolycka krävs ut.att

framför allt betonasdistinktiontrafikolycka. Dettadet endast är somenen
samlas tillmyndighetsansvaretlogisktdärförDetnäringslivet. är attav

rädd-såväluppgifter i frågatill verketsmed hänsynRäddningsverket, om
finns,skadeförebyggande arbete. Detolycks- ochningstjänst ovansomsom



fördelar sådan organisatorisktbeskrivits, med lösning både ochstora en
Myndighetsorganisationen blir renodlad färretillämpningsmässigt. medmer

därmed utnyttjasansvariga samlade kanmyndigheter. De resurserna
nödvändig informationtilllättare tillgångeffektivare och näringslivet kan

hållaSveriges möjligheterstärksgällande regler. Vidare att en ge-om
farligt gods.frågainternationellt ilinje transportom avmensam

eventuella gränsdragningsproblemhuvudsak deiNackdelarna utgörs av
hållsluftsäkerhet inte längreför sjö- ochuppståkan att ansvaretgenomsom

föreslår, där Vägverket.Med den organisationsstruktur somsamman.
huvudansvaret förLuftfartsverket harSjöfartsverket ochBanverket,

begränsade. hittillsproblem dock Avtrafiksäkerheten, bör dessa vunnavara
organisationen fungeratframgårbeträffande landtransportererfarenheter att

arbetsuppgifter renodlas börmyndigheternasväl. Genom att snarare
Grunden föroch öka.för samarbete samordningförutsättningarna sam-

farligt gods-området bör, De-inomoch samarbetetordningen som varanu,
samrådsskyldighetför farligt gods. Vidare bör denlegationen transport av

garantifarligt godsförordningenföljer 24 § transport vara enom avavsom
myndigheterna.missförstånd mellan de berördaför undvikaatt

utredningen fördelarna med samlatSammanfattningsvis ettatt myn-anser
farligt nackdelarna.för gods klartdighetsansvar övervägertransport av

föreslår Räddningsverket blir ansvarigUtredningen således att ensam
för bulktransporterför farligt gods med undantagmyndighet transport av

transportmyndighet kommer därmed utgå i berördatill sjöss. Ordet att
betona detmed räddningsverk. Förförfattningar och Statensersättas att att

förför trafiksäkerheten skall vila de respektiveövergripande ansvaret
föreslår tillägg i förord-ansvariga myndigheterna 24 §transportslag ett

Räddningsverketfarligt gods. Meningenningen ärtransport att en-om av
farligt regleringar i huvudsak hållerskall kunna besluta godssamt somom

det inte innebärfem punkter i avsnitt 6.3 såvidasig inom de attsom anges
Räddningsverkettrafiksäkerheten sänks. sådana falltotala l måsteden sam-

Räddningsverket villfackmyndighet. sak gällermed berörd Sammaråda om
utanför området försärskilda trafiksäkerhetsregler liggerinföra som

farligt gods-frågor.reglering av
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Särskilda yttranden

Stålhandske.Särskilt yttrande Jan sakkunnigav

låtaTanken enda myndighet för alla transportslag utomatt en ansvara
bulktransporter till sjöss har flera gånger tidigare. förprövats Ansvaret

fåttsjö- och lufttransporter har dock ligga kvar hos respektiveSjö-
Luftfartsverket. Skälen till detta hari huvudsak varit följande. För att
frågor farligt gods till sjöss och i luften skall kunnatransportom av

ändamålsenligthandläggas krävs omfattande frågor,i förkompetensen
vilka Sjö- respektive Luftfartsverket alltjämt måste Detta äransvara.
frågor rörande trafiksäkerhet, också fartygskonstruktion,rörandemen
utrustning, bemanning och havets Frågorskydd förorening. ärmot som
relaterade till fartyget respektive det farliga godset inflätade iär

svårupplösligtvarandra Denna ocksåkopplingsätt. visar sig i deett
denkonventioner lagstiftningoch sjö- ochstyrsom

flygsäkerhetsarbetet. Vad gäller landtransporter frågorvaruanknutnaär
inte sammankopplade medsätt transportmedelsanknutnasamma
frågor.

Hos Sjö- och Luftfartsverket, där kompetensen beträffande Sjösäkerhet
och flygsäkerhet finns, ovanstående förhållande alltjämtattanser man
gäller. såledesMan inte trafiksäkerheten skulleattanser attgynnas av
myndighetsansvaret för farligt gods flyttas tillövertransport av
Räddningsverket. Däremot har den erfarenheten hanteringenattman av
farligt gods inom luft- och sjöfarten för närvarande fungerar bra och att
samarbetet med andra transportmyndigheter fungerar tillfredställande.

De säkerhetsansvariga myndigheternas frågan måstesynpunkter i enligt
min mening allvar. Det ifrågasättaskan därförstörsta dettas ärom
möjligt med bibehållen säkerhetsnivå flytta Sjö- ochatt över- -
Luftfartsverkens till Räddningsverket. Exempel uppgifteransvar som
kräver hög kompetens sjö- och flygsäkerhet dispenser förär attom ge
vissa farligt gods till sjöss och i luften, eventuellt itransporter av
kombination föreskriftermed hur lasten skall behandlas ombord; valom

fartygstyp, stuvning, separation med hänsyn till fartygetsav etc. tagen
konstruktion och utrustning brandsläckningsutrustning, fläktar.typ av
besättningsutrymmen m.m..

Såsom i betänkandet regelverken för samtliga iär transportslaganges
mycket hög grad internationella. De brister i samordningen finnssom
mellan transportslagen beror förstai hand de internationellaatt
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åt.regelverken skiljer sig Det tvivel regelverkenangelägetär utan att
mellan åstadkommesde olika transponslagen harrnoniseras. Detta dock
inte myndighet utfärdar samtliga föreskrifter,svenskaatt utangenom en
måste långsiktigti första hand ske internationellt arbete.genom

Vad givetvis finns för höjahindrar inte det attsagts att utrymmesom
ambitionsnivån beträffande för förbättrasäkerheten och attm.m.
samordningen Tillgängligheten tillmellan de olika transportslagen.

förmågan hållaregelverken linjeoch samlad i olikaatt en
frågorinternationella fora exempel där samordningen ochär

såsomsamarbetet mellan myndigheterna kunde bli bättre. Att,
utredningen utgå från det utsiktslöst försökaärgöra. att attsynes
åstadkomma bättre samordning mellan myndigheterna. dockären en
felaktig utgångspunkt.

Härtill frågorkommer gränsdragningsproblem mellan rörandeatt
trañksäkerhetsfrågorfarligt andragods och kan,transport av som anges

i betänkandet, leda till samordningsproblem.nya

Det förhållandet för bulktransporter farligt gods till sjössatt ansvaret av
alltjämt kommer hanteras Sjöfartsverket måsteinnebär verketatt attav
behålla kompetensen beträffande farligt gods.

Betänkandets förslag innebär det internationella nationellaochatt
föreskriftsarbetet skall skötas Räddningsverket, arbetet medav men
tillsynen efterlevnaden med regelverket skall skötas Sjö-av av
respektive Luftfartsverket. Därigenom försämras den
erfarenhetsåterföring existerar med samlat ochettsom nu norm-
tillsynsansvar, underskattas i betänkandet.sättett som

Av de skäl redovisats jag fördelarna med samlatatt ettsom ovan anser
myndighetsansvar för farligt gods begränsade och deärtransport attav
inte fördelarnaöverväger med för sjö- respektiveatt systemet
luftsäkerhet koncentreras till respektive Såledesmyndighet. finner jag

föreslåinte skäl Räddningsverket skall ansvarigatt att vara ensam
myndighet för farligt gods.transport av
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