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statsrådetTill och chefen för Försvarsdepartementet

chefen förGenom beslut den december bemyndigade regeringen19 1996
Försvarsdepartementet tillkalla särskild för klarläggautredareatt atten

framoch lägga förslag med anledningtill den lagstiftning krävs bl.a.som
EU-direktivet åtgärder för förebygga och begränsa följdernaattav om av

allvarliga olyckshändelser farliga EU-direktivetdär ingår ochämnen om
Säkerhetsrådgivare vid farligt gods. uppdraget harI äventransport av
ingått utreda vilken lagstiftning krävs för ratiñkationatt avsom en
konventionen gränsöverskridande effekter industriolyckor samt attom av
undersöka myndighetsansvaret för farligt gods bordetransportom av
förändras för uppnå bättre samordning. Vidare har det i uppdraget ävenatt
ingått vissa frågor definition, tillsyn, utbildning ochövervägaatt om
överklagande inom för lagen farligt1982:821 transportramen om av
gods behovet klarläggande i lagstiftning ochsamt om av av ansvar
befogenheter vid miljöräddningsoperationer till sjöss.

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefenav
generaldirektören Ulf Bjällås särskild utredare. Till sakkunnigasom
utsågs den februari5 1997 kanslirådet avdelningschefennumera Ulf
Bjurman t.o.m. den 19 oktober kammarrättsassessom1997, Agneta
Eberhardt, hovrättsassessom StålhandskeJan och fr.o.m. den oktober20
1997 departementssekreteraren Ola Hedin.

Som förordnades den februari5 1997 departementssekreterarenexperter
Barrefeldt,Bo enhetschefen Magnus Blomqvist, förbundsjuristen Annika

Gustafsson, juristen Ingrid Johansson, hovrättsassessom Maj Johansson,
avdelningsdirektören BirgittaInga Larsson, civilingenjören Inge

ÅkeLundström och överingenjören Persson den 6 1997samt mars
avdelningsdirektören Thure Svensson och den 10 november 1997
avdelningschefen Ulf Bjurman.

sekreterareSom i utredningen förordnades den februari21 1997
kammarrättsassessom Ulrik Johansson.

Vi har antagit Utredningen kemikalieolyckor och harnamnet om m.m.
tidigare överlämnat delbetänkandet SOU 1997: 109 Myndighetsansvaret
för farligt gods.transport av

Regeringen har till utredningen överlämnat skrivelser från
Generaltullstyrelsen och kommunKävlinge frånsamt rapporten
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Räddningsverket. Vidare har skrivelse inkommit frånen
Polismyndigheten i Skåne.

fårVi härmed överlämna huvudbetänkandet Säkrare kemikaliehantering.
Till betänkandet fogas särskilda frånyttranden Barrefelt,Boexperterna

ÅkeMagnus Blomqvist och frånPersson Inga Birgittasamt experten
Larsson.

Stockholm ijanuari 1998

Ulf Bjällås

Ulrik Johansson
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Förkortningar

ADR RelatifAccord Européen au
Transport International des
Marchandises Dangereuses par
Route

ECE Economic forCommission Europe

EG Europeiska gemenskapen

EU Europeiska unionen

FN/UN Förenta nationerna/United Nations

ICAO International Civil Aviation
Organization

IMDG-code International Maritime Dangerous
Goods code

Industriolyckskonventionen Konventionen om
gränsöverskridande effekter av
industriolyckor

IPPC-direktivet Rådets direktiv 96/6l/EEG om
samordnade åtgärder för att
förebygga och begränsa
föroreningar Intergrated Pollution

andPrevention Control

MAHB Major Accident Hazards Bureau

MARS Major Accidents Reporting System

hushållningLag 1987: 12 medom
naturresurser m.m.

OECD Organisation Economicon
Cooperation and Development
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Réglement Concemant TransportRID
International Ferroviaire des
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Rådets direktiv 96/82/EEGSeveso II om
ochåtgärder för förebyggaatt

begränsa följderna allvarligaav
olyckshändelser farligadär ämnen
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Sammanfattning

Vår huvuduppgift i utredningen har lagstiftning förvarit föreslåatt
genomförandet EU-direktivet 96/82/EEG åtgärder för attav om
förebygga och begränsa följderna farligaallvarliga olyckshändelser därav

ingår ochSeveso Il konventionen gränsöverskridandeämnen om
effekter industriolyckor Industriolyckskonventionen. Seveso ärav en
vidareutveckling direktivet 82/501/EEG för irisker storolyckorav om
vissa industriella verksamheter Seveso-direktivet, utarbetades inomsom

efterEG den kemikalieolyckansvåra i Seveso år 1976. Både Seveso och
Industriolyckskonventionen syftar till förebygga allvarliga olyckshän-att
delser inom den kemikaliehanterande industrin och begränsa skadoratt

sådana olyckor skulle inträffa. Direktivets och konventionensom
tillämpningsområden sammanfaller därför i hög med varandra.grad Att
lndustriolyckskonventionen avseende kraven förebyggande åtgärder
och beredskapen vid farliga verksamheter endast tillämplig påär gräns-
överskridande effekter har vi valt bortse ifrån. finns nämligen,Detatt som

det, inte skäl tillämpa lägre krav på säkerhet inom detattser egna
landet i förhållande till angränsandeän stater.

Kraven verksamhetsutövama i Seveso uppdelade i kravnivåertvåär
beroende vilka mängder farliga kan hanteras ikommaämnen attsom

verksamhet. högre kravnivånsDen tröskelvärden iöverensstämmeren
med de tröskelvärden gäller för Industri-tillämpningenstort som av

olyckskonventionen. För de verksamhetsutövare verksamhetervars
omfattas den högre kravnivån enligt Seveso skall särskildav en
säkerhetsrappon inges till behörig myndighet har granska ochattsom
godkänna Vid detta förfarande skall allmänheten möjlighetrapporten. ges
till insyn och deltagande. Liknande krav finns i
lndustriolyckskonventionen.

Kraven enligt direktivet och konventionen på verksamhetsutövare och
behöriga myndigheter avseende förebyggande åtgärder, lokalisering,
räddningstjänstberedskap och information sammanfaller i huvudsak med
varandra. Generellt kan dock kraven i direktivet regelsägas äratt som mer
omfattande och preciserade i konventionen.änmer

Vår målsättning har varit skapa enkel regleringså och samladatt en som
möjligt med hänsyn till den befintliga regel- och myndighets-tagen
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miljöskyddslagstiftningen inne-enligtTillståndsprövningenstrukturen.
både direktivet ochoffentlighet och insynhåller de moment somav

skullesamordnad och säkerhetsprövningmiljö-konventionen kräver. En
offentlighet. finns radnämnda krav Detsåledes tillgodose även en

Fördelarna kanför samordnad prövning.andra skäl talar ensom
följande.sammanfattas enligt

detsäkerhetsregleringen i huvudsakmed både miljö- ochSyftet är-
och miljön.undvika skador människord.v.s. attsamma,

ochoch säkerhetsfrågoma går ofta i varandra kräverMiljö--
därför fördelåtgärder.överväganden och Det är engemensamma

för undvika motstridigheter.de kan lösas i sammanhangett attom

samordnad prövning kan bl.a. förorenaren betalar-Genom en-
och försiktighetsprincipen förasprincipen, substitutionsprincipen

i säkerhetsbedömningen via miljöskyddslagstiftningen.

rationell och myndigheternas ochprövning blirEn gemensam mer-
miljöindustrins hantering frågor hälsa, och säkerhetav om

kommer bättre hannoniera med varandra.att

Miljökonsekvensbeskrivningama kan användas för att enge-
allsidig beskrivning både de kontinuerliga miljöeffekterna ochav
olycksriskema vid verksamhet.en

Beslutsunderlaget till delarär stora gemensamt.-

Förfarandet blir lättare förstå för allmänheten haränatt om man-
skilda förfaranden för de fortlöpande och för tillfälligautsläppen
utsläpp och påverkan till följd olyckor.annan av

samordnad prövning kommer bli samhällsekonomisktEn att-
billigare och snabbare ha två prövningar.än att separata

till angivna har vi funnit den granskningMed hänsyn argument attovan av
krävs för de verksamheter omfattassäkerhetsarrangemangen som avsom

lndustriolyckskonventionen och den högre kravnivån enligt börSeveso
till tillståndsprövningen enligt miljöskyddslagstiftningen.kopplas

gäller genomförandet de materiella reglerna i direktivet ochdetNär av
vi olika alternativ och kommit fram till denkonventionen har övervägt att

lösningen införa särskild lag med koppling till bådelämpligaste är att en
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miljöbalken. räddningstjänstlagens reglerräddningstjänstlagen och För att
förebyggande skall harmoniera lagens tillämp-åtgärder med denom nya

ningsområde räddningstjänstlagen ändrasföreslår vi 43 § så denatt att
skade-olycksförebyggande åtgärder och inte endastäven avser som nu

förebyggande åtgärder.

frågorDe i direktivet och konventionen arbetsmiljön kommerrör attsom
ligga utanför regleringen. arbetsmiljöområdet harden Inomgemensamma

inte nödvändiga reglervi bedömt det behövs någon lagstiftningatt utanny
kan införas myndighetsföreskrifter. Föreslagna lagenDengenom av oss
bör emellertid för undvika begrepp innebördanvänds olikaatt att som ges

nonnbildande arbetsmiljöområdet.ävenvara

Även lagen brandfarliga utanföroch explosiva kommer liggaattom varor
den regleringen. kommer medföra viss dubbel-Detta attgemensamma en
reglering. brandfarliga och explosiva emellertidLagen är ettom varor

omfattandespecialområde inte ändringar i den nuvarande regel-utansom
och myndighetsstrukturen går inordna i den föreslagnaatt av oss sam-
ordnade miljö- säkerhetsprövningen. ioch Några regler anledningnya av
direktivet och konventionen dockbehöver inte införas.

hänsynMed till säkerhetsfrågomas starka anknytning till räddningstjänst-
lagstiftningen har vi inte det lämpligt helt inordna regleringen iansett att
miljöskyddslagstiftningen. reglera frågornaAtt inom för rädd-ramen
ningstjänstlagstiftningen, med räddningstjänstlagen43 § utgångs-som
punkt, hade varit möjligt, då hade kopplingen till tillståndspröv-men
ningen enligt miljöskyddslagstiftningen blivit komplicerad. splittraAtt

reglerna har vi inte heller lämpligt med hänsyn till sådanansett attupp en
lösning skulle reglerna svåröverskådliga och mindregöra
användarvänliga.

Säkerhetsfrågomas koppling till miljöskyddslagstiftningen kommer inte
endast gälla de verksamheter omfattas den högre kravnivånatt som av
enligt den lagen. Redan i dag säkerhetsfrågoringår vid tillståndspröv-nya
ningen enligt miljöskyddslagen. systematiskNågon genomgångmera av
säkerhetsarrangemangen dock inte. förtydliganden i miljö-Genomgörs
skyddslagstiftningen vill lyfta fram säkerhetsfrågoma så intardeatt en
jämbördig plats sidanvid övriga miljöfrågor befogat.där så Denärav
föreslagna lagen och därtill knutna föreskrifter kan därvid tjänanya som
stöd vid säkerhetsbedömningen verksamheter inte omfattasäven av som

dess tillämpningsområde för kontrollera säkerhetsfrågomaatt attav
beaktats fullgott sätt.ett
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dekommer ramlag. Merpartenha karaktärenDen lagen att avav ennya
direktivet och konventionenmateriella bestämmelserna, både i ärsom

ochmeddelas i Förordningdetaljerade och tekniska, kommermycket att
centralt ansvarigmyndighetsföreskrifter kopplade till lagen. Somärsom

föreskrifter enligt lagentillsynsmyndighet och ansvarig för meddelaatt
föreslår Räddningsverket till verkets breda förvi med hänsyn ansvar

Samhället. tillsynen skall utförasSäkerhetsfrågor i operativaDen av
miljötillsynen.länsstyrelserna och kommunerna och samordnas med

den utvidgning räddningstjänstlagen viGenom 43 § nämntsom ovanav
kopplingen säkerhetsfrågoma miljöprövningen kommertillsamt av

förorenaren betalar-principen gälla fullt räddningstjänstensutatt
med undantag för räddningsinsatsen vi alltjämtområde själva ansersom

allmänt offentligabör åtagande finansierat med medel.ettvara

Försiktighetsprincipen, tillämpas miljörätten,sedan länge inomsom
nyföreslår skall införas inom räddningstjänstenäven genom en

bestämmelse i Därmed myndighe-43 § räddningstjänstlagen. kommera
möjligheter med Stöd räddningstjänstlagen ställa krav påtemas att av

förebyggande åtgärder underlättas och harmoniera med miljörätten.att

det gäller farligtNär gods föreslår EU-direktivettransport attav om
Säkerhetsrådgivare i96/3 5/EEG genomförs rambestämmelsegenom en
lagen farligt gods. bestämmelserna säker-De närmaretransportom av om
hetsrådgivare kan i förordningen eller myndighetsföreskrifter.ges

Kravet Säkerhetsrådgivare omfattakommer samtliga transportslag,att
vilket utvidgning i förhållande till direktivet endast omfattarär en som

farligt gods järnväg och inre Vi har dockväg, vattenvägar.transport av
inte funnit några avgörande skäl till varför inte samtliga Skalltransportslag
omfattas regleringen. Vi däremot inte bestämmelsernaattav anser om
Säkerhetsrådgivare skall omfattas ansvarsbestämmelsema i lagenav om

farligt gods. Säkerhetsrådgivare Skall endast fungeratransport ettav som
för företagsledningamahjälpmedel till farligthanteringenatt attse av

gods i Samband med säkert ochsker på reglernaSätttransport ett att om
farligt gods följs. Företagsledningen skall fortfarande hatransport av

för verksamheten och Säkerhetsrådgivare inteskallansvaret att utse en
för företagsledningen frånfriskriva sigSättett attvara ansvar.

l övrigt det gäller farligt det frågagodsnär ärtransport mestav om
detaljändringar för hannoniera den Svenska regleringen med vadatt som

enligtgäller internationella regelverk.
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föreslårSlutligen fråga vii miljöräddningsoperationer till sjöss attom
Kustbevakningen få miljöräddningsoperationskall möjlighet inledaatt en

föreliggerredan fara för utsläpp olja eller andra skadliganär ämnenav
främstaoch inte först det föreligger överhängande fara. Detnärsom nu

skälet till förändringen tidsfaktom avgörande betydelseheltär ärsom av
vid och kemika-miljöräddningsoperationer till sjöss. Bekämpning oljaav
lier kommit i fordrar insatser framförhavet och kostsammaut storasom
allt oljan inår stränderna. oljan eller kemikalien blandatsHarom ner

saknas i dag effektiva bekämpningsmetoder.det Det ärvattenmassan
därför miljöräddnings-vikt Kustbevakningen inledakanstörsta attav en
operation i tidigt mellan rädd-skede. Någon ändring i förhållandetett
ningstjänstlagen innebäroch lagen åtgärder förorening från fartygmotom
inte vårt förslag.

förhindra kompetenskonflikter kommunal ochFör uppstår mellanatt att
statlig förslårräddningstjänst vid miljöräddningsoperationer till sjöss vi

det förtydligande i räddningstjänstlagen angående33 §görsatt ett
regeringens möjligheter föreskriva eller i särskilt fall bestämmaatt att
länsstyrelsen eller statlig myndighet skall föröver ansvarettaannan
räddningstjänsten.
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Författningsförslag

åtgärder för förebygga ochFörslag till l998:00lag attom
kemikalieolyckorbegränsa följderna allvarligaav

tillämpningsområdeSyfte och

syfte kemikalieolyckor och§ Denna lag till förebygga1 har attatt
begränsa följderna sådana olyckshändelser för människors hälsa ochav
miljön.

Med miljön i denna lag egendom.ävenavses

tillämplig farliga2 § Denna lag verksamheter därär ämnen
Förekommer i kvantiteter eller överstiger de mängdermotsvararsom som
regeringen föreskriver.

Med förekomst farliga faktiskaden eller möjligaämnenav avses
förekomsten sådana i verksamhet eller den förekomstämnenav en av
sådana skulle kunna uppstå vid okontrollerad industriellämnen som en
kemisk process.

tillämpas inte3 § Lagen på

joniserande strålning,1
.

sådan hantering farliga omfattas lagen 1982:821ämnenav som av om
farligt gods utanför de verksamheter omfattas dennatransport av som av

lag och

militär verksamhet avseende förekomsten explosiva ämnen.av

Definitioner

lag4 § l denna med:avses

allvarliga kemikalieolyckor: händelse, utsläpp, brand ellert.ex. ett enen
explosion orsakas okontrolleradebetydelse, händelse-storen av som av

förlopp vid verksamhet omfattas denna lag, och medförsom somen av
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allvarlig, omedelbar eller fara förfördröjd människors hälsa, inom eller
utanför verksamheten och/eller för miljön, och där farligaeller fleraett

ingår.ämnen

farliga de blandningar och beredningar regeringenämnen: ämnen, som
föreskriver och förekommer råvara, produkt, biprodukter,som som som
restprodukter och mellanprodukter, inbegripet sådana detämnen ärsom
rimligt det kan bildas vid olyckshändelse.antaatt att en

verksamhet: hela det område lyder under verksamhetsutövaressom en
ledning eller flera verksamhetsutövares farligaledning, därgemensamma

finns vid eller flera anläggningar, inklusive ellerämnen en gemensamma
därtill hörande infrastrukturer eller aktiviteter.

anläggning: teknisk inomenhet verksamhet där farliga till-ämnenen en
verkas, används, hanteras eller förvaras. inbegriperDetta all utrustning,
alla konstruktioner, ledningar, maskiner, verktyg, särskilda industrijäm-
vägsspår, lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller liknande anordningar,
flytande eller fasta, nödvändiga för anläggningens drift.ärsom

verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk driver ellerperson som
innehar verksamhet eller givits fattasätt rättenannat atten som
avgörande ekonomiska beslut med avseende dennas tekniska drift. Om
flera verksamheter med samlokaliserade skall dessaägare ärgemensam

verksamhet denoch verksamhets-ägarenanses som en gemensamma som
utövare.

lager: Förekomst viss kvantitet farliga för lagring, säker för-ämnenenav
varing eller magasinering.

Verksamhetsutövarnas skyldigheter

§ verksamhetsutövare5 En skall vidta de åtgärder krävs för före-attsom
bygga olyckshändelser med farliga och för begränsa följdernaämnen att

sådana olyckshändelser för människors hälsa och miljön.av

En verksamhetsutövare skall helst kunna visa åtgärder inär attsom
enlighet med första stycket vidtagits.

Utöver vad föreskrivs i denna lag verksamheter kansom om som ge upp-
hov till allvarliga kemikalieolyckor tillämpas också bestämmelserna i
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gällersåvitt arbetstagarnasarbetsmiljölagen 1977:1 160lag, såsomannan
explosivabrandfarliga ochlagen 1988:868säkerhet och varor.om

omfattasverksamhet dennaverksamhetsutövare skall för6 § En som aven
verksamheten itid byggnadsarbetena påbörjas ellerlag i god innan tas

i med vaddrift skriftlig tillsynsmyndigheten enlighetanmälan tillgöra en
följer 16 tredje och fjärde stycket.§som av

följandeEn anmälan skall innehålla uppgifter.

fullständig adress till denVerksamhetsutövarens eller firma samtnamn
aktuella verksamheten.

Företagets och fullständiga adress.säte
detNamn eller befattning den för verksamhetenpå röromsom ansvarar

sig verksamhetsutövaren.änom en annan person
Tillräckliga vilkenuppgifter för klargöra vilka farliga ellerämnenatt

frågadetämnen ärgrupp av om.
Mängd och fysisk form för det eller de farliga ämnen som avses.
Den aktivitet bedrivs eller skall bedrivas vid anläggningen ellersom

lagret.
Faktorer i verksamhetens omedelbara omgivning kan upphovsom ge

till allvarlig olyckshändelse eller förvärra följderna den.en av

Om väsentliga förändringar i verksamheten sker skall verksamhets-
omedelbart informera tillsynsmyndigheten.utövaren

7 verksamhetsutövare§ En skall utarbeta dokument med företagetsett
Säkerhetspolicy för förebygga allvarliga olyckshändelser och tillatt attse
den tillämpas.

Regeringen eller den myndighet regeringen får meddelabestämmersom
föreskrifter vad Säkerhetspolicy skall innehålla.närmare om en

8 § Regeringen får meddela föreskrifter vissa inte fårverksamheterattom
elleranläggas ändras säkerhetsprövning i enlighet medgörsutan att en
förreglerna tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen

l969:387/miljöbalken fortsättningeni miljöbalken.

Säkerhetsprövningen9 § skall grundas säkerhetsrapport skallen som
innehålla

infonnation hur verksamhetens organisationdriftsystem och harom-
utformats för förebygga allvarliga olyckshändelser,att
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beskrivning verksamhetens omgivning,av-

beskrivning anläggningen och de farliga förekommerämnenav som-
eller kan förekomma där,

identifiering och analys olycksrisker samtav-

förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder för förhindra och begränsaatt-
följderna olycka.av en

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter vadnärmare säkerhetsrapport skall innehålla.om en

l0 § Regeringen får föreskriva säkerhetsprövningen beträffande vissaatt
slag ärenden skall ske i länsstyrelsen.av

ll § säkerhetsrapporten skall, vad i förnyasutöver 8angettssom ovan
minst femte år eller vid tidpunkt initiativ verksamhets-vart annan av

eller begäranutövaren tillsynsmyndigheten, fakta dettanär görav nya
motiverat eller för kunna beakta den tekniska utvecklingen haratt som
samband med säkerheten.

Säkerhetsrapporten skall inges till tillsynsmyndigheten. förhållandenaOm
eller säkerhetsarrangemangen redovisas i säkerhetsrapporten för-som
ändrats så de inte förenliga med verksamhetensär gällande tillståndatt
skall tillsynsmyndigheten meddela verksamhetsutövaren detta samt
förelägga denna inom viss tid ansöka tillstånd enligt 8att nyttom
Föreläggandet förenasfår med vite eller förbud fortsatt verksamhet.mot

Planer för interna räddningsinsatser

12 § Verksamhetsutövare omfattas kravet säkerhetsrapport i 8 §som av
skall i samråd med kommunen och de anställda intern förutarbeta planen
räddningsinsatser.

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter planens innehåll.nännare om

13 § internaDen planen för räddningsinsatser skall ingå i säkerhets-
och vid nyanläggning och väsentliga förändringar befintligarapporten av

verksamheter miljödomstol.prövas av
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finnsPlanen skall därutöver förnyas ellertredje år detnärvart annars
och fattaanledning till det och inges till kommunen har granskaattsom

beslut planen.om

säkerställa planens funktion skall denFör och ändamålsenlighet övasatt
minst gång året.en om

Dominoeffekter

l4 § l säkerhetsarbetet skall förhållandenaverksamhetsutövama utöver
vid den verksamheten faktorer ihänsyn till andra omgiv-även taegna
ningen kan påverka säkerheten. Härvid tillskall närhetensom annan
verksamhet omfattas lagen särskilt beaktas.som av

För sådana effekter dominoeffekter i förstautröna sägsatt om som
stycket föreligger skall verksamhetsutövaren samråda med statliga och
kommunala myndigheter, organisationer och enskilda kan ha intressesom
i saken. behövs förOm det utredningen får verksamhetsutövaren begära
hjälp från tillsynsmyndigheten enligt 19 § andra stycket.

Förekomsten dominoeffekter åtgärder vidtagits eller planerassamtav som
i anledning därav skall redovisas i anmälan säkerhetsrapporten.och

Information

skall15 § Kommunen till löper risk påverkasatt attse personer som av en
allvarlig kemikalieolycka vid verksamhet omfattas kravet påen som av
säkerhetsrapport enligt informeras8 vilka§ säkerhetsâtgärderom som
skall vidtas och hur skall förfara vid olycka. gäller iDetta ävenman en
förhållande till i kommun och i land Sverige.änannatpersoner annan

Verksamhetsutövama skall för kostnaderna för den informationsvara som
skall lämnas enligt första stycket.

Tillsyn

16 § Statens räddningsverk, Generalläkaren, länsstyrelserna samt
kommunerna tillsyn enligt lagen.utövar

Statens räddningsverk har den centrala tillsynen, samordnar tillsynsverk-
samheten och vid behov biståndlämnar i denna verksamhet. detI centrala
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tillsynsansvaret ingår samverka med andra berörda myndigheter iäven att
säkerhetsfrågor.

Generalläkaren Försvarsmakten ochtillsyn Försvaretsutövar över
kommunalamaterielverk. Länsstyrelserna och kommunerna degenom

nämnder för räddningstjänsten tillsyn i enlighet medutövarsom ansvarar
miljöfarligden ansvarsfördelning för tillsynen verksamhet följersomav

miljöbalken. skall därvid tillsynenTillsynsmyndighetema samordnaav
med den tillsyn sker enligt miljöbalken.som

För verksamheter inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken ellerärsom
omfattas generalläkarens tillsyn skall länsstyrelsenannars varaav

tillsynsmyndighet såvida inte länsstyrelsen och kommunen kommer
kommunen skall tillsynsmyndighet.överens attom vara

tillsynens bedrivande17 § För skall tillsynsmyndighetema utarbeta ett
tillsynsprogram för varje verksamhet. verksamhet omfattasFör 8 §som av
skall tillsynsprogrammet systematisk analys riskernagrunda sig på en av
för allvarliga kemikalieolyckor vid verksamheten.

Beslut tillsynsprogram får inte överklagas.om

18 tillsynen har tillsynsmyndighet få tillträde till§ För rätt atten en
verksamhet. Tillsynsmyndigheten har också få upplysningarde ochrätt att
handlingar behövs för tillsynen.som

Polismyndigheten skall lämna det biträde behövs för tillsynen.som

tillsynsmyndighet förelägganden19 § En får meddela de försiktig-om
hetsmått och förbud ellerbehövs i enskilda fall för denna lagattsom
föreskrifter meddelats med stöd lagen, inklusive domar och beslutsom av
enligt miljöbalken avseende säkerhetsprövning enligt denna lag, skall8 §
efterlevas.

Tillsynsmyndigheten får vid utredning dominoeffekter enligt 14 §av
förelägga verksamhetsutövare eller de uppgifteratt utgeannan som
behövs för utredningen.

Beslut föreläggande eller förbud får förenas med vite. Frågorom om
utdömande vite miljödomstol. Underlåter verksamhets-prövasav av en

vidta åtgärd honom enligt tillsynsmyndighetensåliggerutövare att en som
föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden hans bekostnad.
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tillsynsmyndighet bestämmaföreligger särskilda fårskäl,Om det atten
gälla överklagas.skall detdess beslut även om

Överklagande

lagkommunal nämnd enligt dennatillsynsmyndighet eller20 Beslut§ av
tillfår överklagasföreskrifter med stöd denna lageller meddelatssom av

miljödomstol.

lag träder i kraft den februari 1999Denna 1

lagen skall anmälan inges tillFör befintliga verksamheter omfattassom av
tillsynsmyndigheten den januari 2000 och säkerhetsrapportl senastsenast

januariden l 2001.

Förslag till 1969:387lag ändring miljöskyddslagenom av

följandeHärigenom föreskrivs och skall ha lydelse.5 13att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller eller5 § Den 5 § Denutövar ämnarämnar utövarsom som
miljöfarlig miljöfarlig verksamhet skallverksamhet skallutöva utöva

vidtaga de skyddsåtgärder, vidtaga skyddsåtgärder, tåla dentåla den de
begränsning verksamheten ochoch begränsning verksamhetenav av
iakttaga de försiktighetsmått i övrigti övrigt iakttaga de försiktighetsmått

skäligen kan fordras förför skäligen kan fordras attattsom som
förebygga eller olägenhet.avhjälpa olägenhet. förebygga eller avhjälpa
Skyldigheten föravhjälpa olägen- Med olägenhet riskenatt ävenavses

kvarstårheter efter det olyckor och skador till följdäven att av
verksamheten har upphört. olyckor. Skyldigheten avhjälpaatt

olägenheter kvarstår efter detäven
verksamheten har upphört.att

Omfattningen åligganden första utgångs-enligt stycket bedöms medav
punkt i vad itekniskt möjligt vid verksamhet det slagär ärsom somav
fråga och med beaktande såväl allmänna enskilda intressen.av som

Vid avvägningen tillmellan olika intressen skall särskilt åhänsyn tagas
sidan beskaffenheten kan bli störning ochområde förutsattena av som
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betydelsen stömingens verkningar, sidan verksam-å andra nyttanav av
heten kostnaden för skyddsåtgärd ekonomiska verkanoch den isamt
övrigt försiktighetsmått kommer i fråga.av som

13 § Ansökan tillstånd skall tillstånd13 § Ansökan skallom vara om vara
skriftlig. skall innehållaDen skriftlig. skall innehållaDen

de uppgifter, ritningar och uppgifter, ritningarde och
tekniska beskrivningarbeskrivningar behövs tekniska behövssom som
för bedöma miljöfarligaden för bedöma den miljöfarligaatt att
verksamhetens beskaffenhet och verksamhetens beskaffenhet och
omfattning, omfattning,

miljökonsekvensbeskrivning miljökonsekvensbeskrivningen en
möjliggör samlad bedömning möjliggör samlad bedöm-som en som en

planerad anläggnings, verk- ning planerad anläggnings,av en av en
samhets eller åtgärds inverkan verksamhets eller åtgärds inverkan
miljön, hälsan och hushållningen säkerhetenpå miljön, hälsan, och
med hushållningen mednaturresurser, naturresurser,

förslag till de skyddsåtgärder eller förslag till skyddsåtgärder ellerde
andra försiktighetsmått behövs andra försiktighetsmått behövssom som
for förebygga eller avhjälpa för förebygga eller avhjälpaatt att
olägenheter från verksamheten och olägenheter från verksamheten och
förslag till hur kontroll verksam- förslag till kontroll verk-hurav av
heten bör ske, ske,samheten bör

redogörelse för4. det samråd förredogörelse det samråden som en
har enligt 12 § och vad har enligt 12 § ochägt ägtrum a som rum a

därvid har kommit fram. fram,vad därvid har kommitsom som
fallsäkerhetsrappørt de såien

krävs enligt 8 § lagen 998.001 om
ochåtgärder för förebyggaatt

begränsa följderna olycks-av
händelser där farliga ingår.ämnen

id säkerhets-V prövningen av
skall lagen 001 998.rapporten om

åtgärder för förebygga ochatt
begränsa följderna allvarligaav
kemikalieolyckor tillämpas vid sidan

bestämmelserna denna lag.iav

Ansökningen skall inges i det antal exemplar koncessionsnämndensom
behövlianser
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harUppfyller ansökningen inte föreskrivs första stycket ellervad isom
koncessionsnämndeninte givits i tillräckligt antal exemplar, skallden

inom föreläggandet fårförelägga sökanden avhjälpa bristen viss tid. Iatt
nämndenvite Efterkommer sökanden inte föreläggande, fårsättas ut. ett

bristenbesluta bristen skall avhjälpas sökandens bekostnad eller,att om
väsentlig ansökningen inte ligga för prövningså kan till grundär att av

ärendet, avvisa ansökningen.

erforderligt samråd enligtHar l2 § inte får koncessions-ägta rum,
nämnden vid vite förelägga sökanden vidta de åtgärder behövs.att som

naturvårdsverk,38 § Statens länsstyrelserna den eller de kommunalasamt
nämnder fullgör uppgifter inom miljö- hälsoskyddsomrâdetochsom

tillsynen miljöfarlig verksamhet.utövar över

Naturvårdsverket har den centrala tillsynen, samordnar tillsynsverk-
samheten och lämnar vid behov bistånd i denna verksamhet.

Länsstyrelsen tillsyn sådan miljöfarlig verksamhet kräverutövar över som
tillstånd enligt eller10 § Försvarsmakten, Försvaretsutövassom av
materielverk eller Försvarets radioanstalt. Den lokala tillsynen övrigöver
miljöfarlig verksamhet den eller de kommunala nämnderutövas av som

förstai stycket.avses

Bestämmelser tillsyn finns ocksåom
lagen åtgärder förI 998: 00i om

förebygga och begränsa följ-att
derna allvarliga kemikalie-av
olyckor.

Denna lag träder krafti den februaril 1999.
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hushållningFörslag till lag ändring :12lagen 1987om av om
med naturresurser m.m. -

Härigenom föreskrivs 5 kap. 3 § skall ha Följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. Miljökonsekvensbeskriv- 5 kap. Miljökonsekvensbeskriv-
ningar ningar

3 § Miljökonsekvensbeskrivningen 3 § Miljökonsekvensbeskrivningen
skall möjliggöra samlad bedöm- skall möjliggöra samlad bedöm-en en
ning planerad anläggnings, ning planerad anläggnings,av en av en
verksamhets eller åtgärds inverkan verksamhets eller åtgärds inverkan

miljön, hälsan och hushållningen miljön, säkerhetenhälsan, och
med hushållningen mednaturresurser. naturresurser.

Vid säkerhetsbedömningen av en
anläggning, verksamhet eller åtgärd
skall beaktas den risk föräven extra
allvarliga olyckshändelser som
faktorer kani omgivningen inne-
bära.

lag träder i kraft februariDenna den 1999.l

Förslag till ändring förslaget till miljöbalkav

Härigenom föreslås 6 kap. 3 kap. 19 kap. kap.9 1 5 22 6att
och 25§§ 26 kap 3 § skall ha följande lydelse.samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och beslutsunderlagannat

3 Syftet§ med miljökonsekvensbeskrivning identifiera ochär atten
beskriva de direkta och indirekta effekter planerad verksamhetsom en
eller åtgärd medförakan dels människor, djur, mark,på växter, vatten,
luft, klimat, landskap, kultunniljö, dels hushållningen med mark, vatten
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fysiska miljön hushållning med material,och den i övrigt, dels på annan
samlad bedömningråvaror och energi. Vidare syftet möjliggöraär att en

effekterdessa människors hälsa och miljön.av

stycketvad förstaUtöver isägssom
med miljökonsekvens-syftetär

ochbeskrivningen identifieraatt
verk-planeradbedöma faktorer i en

samhets kanomgivning upp-som ge
allvarlig olyckshändelsehov till en

eller förvärra följderna sådanav en

9 kap. Miljöfarlig hälsoskyddverksamhet och

§ Med miljöfarlig verksamhet Med miljöfarligl § verksamhetl
avses avses

utsläpp avloppsvatten, fasta utsläpp fastaavloppsvatten,av av
eller från mark, bygg- eller från mark, bygg-ämnen ämnengas gas

nader eller anläggningar i mark, nader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten, ellervattenområden grundvatten,

användning mark, byggnader användning mark, byggnaderav av
eller anläggningar eller anläggningarsätt sättett ettsom som

medförakan olägenhet för kan medföra olägenhet förmän- män-
niskors hälsa eller miljön niskors hälsa eller miljöngenom genom

utsläpp i eller utsläpp i ellerl 1änannat änannatsom avses som avses
förorening mark, luft, förorening mark, luft,genom av genom av

vattenområden eller grundvatten, vattenområden eller grundvatten,
eller eller

användning mark, byggnader användning mark, byggnaderav av
eller anläggningar eller anläggningar påsätt sättett ettsom som
kan medföra olägenhet för omgiv- kan medföra olägenhet för omgiv-
ningen buller, skakningar, ningen buller, skakningar,genom genom
ljus, joniserande icke-jonise-eller okontrollerade explosioner, ljus,
rande strålning eller liknande. joniserande eller icke-joniserandeannat

strålning eller liknande.annat

19 kap Förvaltningsmyndighetemas och kommunernas prövning

5 § I ärenden läns- ärenden läns-5 § Iprövas prövassom av som av
styrelser eller kommunala styrelser och nämndernämnder kommunala
skall tillämpas bestämmelserna i skall tillämpas bestämmelserna i
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ochkap. första första stycket22 1 § stycket 1 §22 kap.om
formansökans form och innehåll, stycket ansökans ochjärde om

kap.22 2 § ansökans ingi- innehåll,om
ingi-vande och brister i densamma, ansökans22 kap. 2 § om

kap.22 6 talerätt, brister i densamma,§ vande ochom
22 kap. talerätt,9 § företräda kap. 6 §22rätt attom om

fastighet, företrädakap.22 9 § rätt attom
22 kap. sakkunniga, fastighet,12 § om

kap. sakkunniga,22 13 § undersökning kap.22 12 §om om
platsen, undersökning på22 kap. 13 § om

kap.22 25 § första stycket 1-3 platsen,
och första stycket5-10 andra stycket sista kap. § l-322 25samt

sistameningen och tredje stycket andra stycketoch 5-11 samtom
tillståndsdoms tredje stycketinnehåll, meningen och om

22 kap. 26 särskild dom, tillståndsdomens innehåll,§ om
kap. särskild dom,22 27 § första stycket, andra kap. 26 §22 om

stycket, andrastycket andra meningen tredje första22 kap. 27 §samt
tredjestycket första meningen meningenstycket andra samtom upp-

skjutna frågor provisoriskaoch stycket första meningen om upp-
föreskrifter, provisoriskaskjutna frågor och

22 kap. första stycket föreskrifter,10. 28 §
första verkställig- första stycket förstameningen 10. 22 kap. 28 §om
hetsförordnande, verkställighets-meningensamt om

kap. i vad angår särskild förordnande11. 23 3 § samt
särskildöverklagan i frågor sakkunnig i vad angårll. 23 kap. 3 §om

sakkunnigi kap. 12 i frågor22 överklagansom avses om
i kap.22 12som avses

kap. Förfarandet vid miljödomstolar i ansökningsmål22

innehållaansökan i ansökningsmål skall skriftlig. skalll § En Denett vara
förde uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar behövs attsom

bedöma verksamhetens eller företagets beskaffenhet och omfattning,
miljökonsekvensbeskrivning enligt kap. och uppgift det samråd6en om

skett enligt 6 kap. 4-6 §§,som
de uppgifter behövs för bedöma hur de allmänna hänsyns-attsom

till följdreglerna i 2 kap. iakttas hur risken för olyckor och skadorsamt av
olyckor beaktats,

förslag behövstill de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått4. som
för förebygga eller avhjälpa verksamheten, ocholägenheter frånatt

förslag till hur kontroll verksamheten skall ske.av
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l mål Vattenverksamhet skall ansökan dessutom innehållaom
uppgifter det finns fastigheter vattenverksamhetenberörsom som av

och adress berörda innehavare särskildochägarna rättsamt namn av
fastigheterna,till och

uppgifter de ersättningsbelopp sökanden erbjuder varjeom som
sakägare, det inte på grund verksamhetens omfattning bör anståom av
med sådana uppgifter.

Ytterligare bestämmelser vad ansökan i vissa fall skall innehålla iom en
mål Vattenverksamhet finns i kap. lagen särskilda7 4 § 0000 medom
bestämmelser Vattenverksamhet.om

mål där säkerhetsprövning skallI en
enligt § lagenske 8 998.001 om

åtgärder för förebygga och be-att
följderna allvarliga kemi-gränsa av

kalieolyckor skall dessutom en
säkerhetsrapport enligt nämnda lag
ingå ansökan. Ytterligare bestäm-i
melser säkerhetsrapporten ochom
säkerhetsprövningen finns nämndai
lag.

4 § Ett exemplar ansöknings- 4 § Ett exemplar ansöknings-av av
handlingarna och kungörelsen handlingarna och kungörelsenav av
skall sändas till Naturvårdsverket, skall sändas till Naturvårdsverket,
Kammarkollegiet och Fiskeriverket. Kammarkollegiet, Räddningsverket
Om det kan det allmänna och Fiskeriverket. det kanOmantas att antas
fiskeintresset eller något all- det allmänna ñskeintresset ellerannat att

intresse inte berörs verk- någotmänt allmänt intresse inteannatav
samheten, behöver ansöknings- berörs verksamheten, behöverav
handlingarna dock inte sändas dock inte handlingarna sändasöver. över.

Kungörelsen skall sändas till berörda kommuner och den elleräven de
kommunala nämnder fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-som
området till länsstyrelsen och andra statliga myndigheter verk-samt vars
samhet kan beröras ansökan.av

6 § Naturvårdsverket, Kammar- 6 § Naturvårdsverket, Kammar-
kollegiet och länsstyrelsen skall, kollegiet, Räddningsverket ochnär
det behövs, föra i förtalan målet länsstyrelsen skall, det behövs,näratt
tillvarata miljöintressen och andra föra talan i målet för tillvarataatt
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andra allmännamiljöintressen ochallmänna intressen.
intressen.

allmännamiljöintressen och andraRör tillvaratafår föra talanKommun att
intressen inom kommunen.

sigtill verket enligt 4handlingarFiskeriverket skall, sänts över yttraom
det allmännaverksamhetens inverkan påvattenanläggningens ellerom

skydd forbestämmelser behövs tillföreslå defiskeintresset samt som
undersökning platsen,yttrande kräverfisket. Om verket att ettanser

förordnamiljödomstolen, skallskall anmäla detta tillverket omsom
sakkunnigutredning enligt miljöbalken.12 §

till-dom innebärdom innebär tillstånd 25 § En25 § En attatt somsom
verksamhettilltill verksamhet skall i stånd lämnaslämnas enen

förekommande fall innehållafall innehålla skall iförekommande
bestämmelserbestämmelser omom

tillståndet skall gälla,tillståndet skall gälla, den tidden tid somsom
ändamål, läge,ändamål, verksamhetensverksamhetens läge, 2.

tekniskaomfattning, säkerhet ochomfattning, säkerhet och tekniska
utfonnning i övrigt,utformning i övrigt,

besiktning och kontroll,besiktning och kontroll, tillsyn,tillsyn,
skyldighet betala ersättningskyldighet betala ersättning attatt

eller utföra skadeförebyggandeutföra skadeförebyggandeeller attatt
skallhur betalningenhur betalningen skall åtgärderåtgärder samtsamt

ske,ske,
avgifter,skyldighet betalaskyldighet betala avgifter, attatt

villkor behövs förvillkor behövs för dede attattsom som
eller begränsa skadlig påver-eller begränsa skadlig påver- hindrahindra

andra olägenheter,eller andra olägenheter, kan ellerkan
avseendevillkor behövsvillkor behövs avseende dede somsom

i verksamheteni verksamheten hanteringenhanteringen avav
hanteringenkemiska produkterprodukter hanteringenkemiska omom

förolägenheter för kan medföra olägenheter denkan medföra den
miljön,miljön, yttreyttre

avseendevillkor behövs de villkor behövsde avseende somsom
återvinning ochavfallshantering och avfallshantering ochoch återvinning

återanvändning hanteringen,återanvändning hanteringen, omom
återanvänd-återvinningen eller återvinningen elleråteranvändningen

medföra olägenheter förningenkan medföra olägenheter för den kan
miljön, den miljön,yttreyttre
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medde behövsbehövs med 9. villkorvillkorde somavse-som
hushållningen medmark,hushållningen med avseendeende
och andramark,andraoch natur-vattennaturresurser,vatten

villkor behövs medde10. resurser,som
medde behövsefterbehandling och 10. villkoravseende på som

ochefterbehandlingavseendeställande säkerhet,av
anled- ställande säkerhet,tid inom vilken anspråk ill. av

behövs föroförutsedda skador får de villkorning 1 attsomav
olyckor begränsaframställas, förebygga och

dem för människorsförlust eller följderna12. den vatten annatav av
tillståndshavare hälsa och miljön,enligt kap.31som

anspråk i anled-22 och skyldig under- tid inom vilken23 12.är att
kasta sig oförutsedda skador fårersättning, och ningutan av
13. rättegångskostnader. framställas,

den förlust eller13. vatten annatav
enligt kap.tillståndshavare 31som

och skyldig under-22 23 är att
kasta sig ersättning, ochutan

rättegångskostnader.14.

tillståndetAvser arbeten för Vattenverksamhet, skall i domen den tidanges
inom vilken arbetena skall utförda. Tiden får till högst tio år.sättasvara
Den tid inom vilken igångsättande miljöfarlig verksamhet skall ha skettav
skall anges.

Miljödomstolen får överlåta tillsynsmyndighet fastställaåt villkoratt av
mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser dom ivad mål Vattenverksamhet ochom en om
vattenanläggningar skall innehålla finns i 7 kap. § lagen med7 0000
särskilda bestämmelser vattenverksamhet.om

26 kap. Tillsyn

Tillsynen3 § Naturvårdsverket, generalläkaren, länsstyrelsen,utövas av
andra statliga myndigheter regeringen bestämmer kommunernaochsom
tillsynsmyndigheter, i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Bestämmelser tillsyn finns ocksåom
lagen 1998: åtgärder för00i om

förebygga och begränsaatt
följderna allvarliga kemikalie-av
olyckor.
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fullmäktigeVarje kommun den eller de nämnderutövar somgenom
enligthälsoskyddetbestämmer ochinom kommunen tillsynen miljö-över

till-verksamhet kräver9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig som
ochstånd, enligt 14 kap.hanteringen kemiska produkter överöver av

avfallshanteringen enligt kap.15

regeringen bestämmerRegeringen får föreskriva den tillsynsmyndighetatt
tillsynsådanfår överlåta iåt kommun visst avseende utövaettatt somen

harkommunenskulle skötas statlig tillsynsmyndighet,annars omav en
gjort framställning det. gäller inte verksamhetDetta utövas avsomom

materielverk ellerFörsvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets
radioanstalt.Försvarets

lag kraft den februariDenna träder i l 1999.

immunitetFörslag ändring lagen 1976:661till lag omom av
och privilegier falli vissa

Härigenom föreskrivs skall ha följande lydelse.6 §att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

för-ställs tillför- personal6 personal ställs till 6 § För§ För somsom
biståndsgivandefogandefogande biståndsgivande partpart av enav en

utrustning och egendomför utrustning och egendom församt samt
konven-i Sverige enligtinförs enligt konven- införsi Sverige somsom

september 1986den den 2626 september 1986tionen tionerna omom
kämtekniskkämteknisk bistånd i händelsebistånd i händelse av enav en

radio-nödläge medellerolycka eller nödläge med radio- olycka ettett
den 1992och I 7aktiva åtnjutes immunitet aktivaämnen ämnen mars

gränsöverskridande efekteroch privilegier i den utsträckning avom
immunitetindustriolyckor åtnjutesi konventionen, docksom anges

utsträckningprivilegier i denmed de inskränkningar följer ochsom
docki konventionerna,förklaringar Sverige harav som angessom

följerinskränkningari anslutning till konventionen. med deavgett som
Sverige harförklaringar somav

till konventio-anslutningiavgett
nerna.
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i kraftlag träder den februari 1999.Denna l

1978:160 vissaFörslag ändring lagentill lag omom av
rörledningar

lydelse.Härigenom föreskrivs skall ha följande4 §att

lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

får från allmän synpunkt4 § Koncession meddelas endast det ärom
finneslämpligt ledningen framdrages och begagnas och sökandenatt

lämplig verksamhet med koncessionen.utövaatt som avses

Koncession får inte områdesbestämmelser.strida detaljplan ellermot en
syftetOm med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock

mindre avvikelser göras.

koncessionsprövningVid skall Vid koncessionsprövning skall
lagen 1987: 12 hushållning hushållninglagen l987:l2om om
med tillämpas. mednaturresurser naturresurser samtm.m. m.m.

§§, § avseende vilka1-7 8
verksamheter skall säkerhets-som

och §§11-15 17 lagenprövas,
åtgärder för1998: 00 attom

och följdernaförebygga begränsa
allvarliga kemikalieolyckorav

tillämpas.

lag träder i kraft den februariDenna 1 1999.
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sekretesslagen 1980:100Förslag till lag ändringom av

skall följande lydelse.Härigenom föreskrivs 8 kap. § ha18att

Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

ekonomiskakap. med hänsyn främst till skyddet för enskilds8 Sekretess
förhållanden

forSekretess gäller för gäller sådan18 § sådan 18 § Sekretess upp-upp-
drift-gift affärs- gift affärs- ellerenskilds eller drift- enskildsom om

enligtförhållanden har lämnats enligt förhållanden har lämnatssomsom
lagen käm-19-21 lagen 198423 käm- 19-21 198423 omom

eller i ärendeteknisk verksamhet eller i ärende teknisk verksamhet
informationoch information underrättelse ochunderrättelseom om

eller bistånd enligt konventionemaeller bistånd enligt konventionema
tidigden september 1986 tidig den 26 september 198626 omom

kämenergiolyckainfomiation vid kämenergiolycka information viden en
bistånd händelse och bistånd i händelseoch i enom av en om av

kämteknisk olycka eller nödlägekämteknisk olycka eller nödläge ettett
med radioaktiva denmed radioaktiva det kan I 7ämnen, ämnen samtom

gränsöverskridandeden enskilde lider skada 1992antas att ommars
eye/der industriolyckor, detuppgiften röjs. Regeringen kanom av om

enskilde liderför särskilt fall förordna undan- kan denantas attom
uppgiftenfrån sekretessen, den finner skada röjs.tag om om

för särskilt fall for-det vikt uppgiften Regeringen kanattvara av
sekretessen,lämnas. ordna undantag frånom

viktden finner det attom vara av
uppgiften lämnas.

fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.I om

kraftlag träder i den februariDenna 1 1999.
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1982:821ändring lagenFörslag till transportlag avomom av
farligt gods

följande lydelse,skall haHärigenom föreskrivs dels 5 och 9att
§§paragrafer, 8 b och 18-21införas 8dels det i lagen skallatt sex nya a,

med följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

gods förstås i dennafarligt förstås i denna Med farligt2 § Med gods 2 §
eller inne-gods bestårlag gods består eller inne- lag avsomsom av

håller håller

och föremål,explosiva komprimerad, kon- explosiva ämnen gaser,varor,
brandfarligaeller brandfarliga vätskor,denserade under tryck lästa

självantändandebrandfarliga vätskor, brand- fasta ämnen,gaser,
brand-farliga fasta självantändande utvecklarämnenämnen, somvaror,

vid kontakt medutvecklar brand- farlig vatten,varor, varor som gas
organiskafarlig vid kontakt med oxiderande ämnen,vatten,gas

oxiderande peroxider, giftigaorganiska smitt-ämnen,varor, per-
oxider, giftiga vämjeliga förande radioaktiva ämnen,ämnen,varor,

med benägenhet frätande farligaövrigaämnen samtattvaror, varor
orsaka infektioner, radioaktiva och föremål regeringenämnen somvaror,
frätande eller myndighetmagnetiskt regeringensamtvaror som
material och därav vid särskilt föreskriver ochpå grund bestämmersom

kan medföra medföraskador på vid kantransport transportsom
människor, djur, skador människor, djur, egendomegendom eller i
miljön eller påverka transportmedlets eller i miljön eller påverka trans-
säkra framförande. framförande.portmedlets säkra

fråga4 § I med svenska fartyg eller svenska luftfartyg gällertransportom
denna lag riket inte detta strider främmande lagäven ärutom motom som
tillämplig.

fråga örlogsfartyg1 och militära luftfartyg gäller denna lag endastom
såvitt regeringen förordnar därom.

fråga1 radioaktiva gäller fråga radioaktiva gällerI ämnenom varor om
denna lag endast i den mån den denna lag endast i den mån denär är
förenlig med lagen förenlig med lagen198423 1984:3om om
kämteknisk verksamhet respektive kämteknisk verksamhet respektive
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strålskyddslagen l988:2200chstrálskyddslagen med1988:220 och
meddeladestöd dessa lagar meddelade före- med stöd dessa lagaravav

villkor.skriñer eller villkor. Föreskrifter eller

eller Regeringen eller myndighet5 § Regeringen myndighet §5 somsom
bemyndigasregeringen bestämmer bemyndigas regeringen bestämmeratt

vilkameddela föreskrifter vilka meddela föreskrifteratt omom varor
och föremål skallskall farligt godsutgöra ämnen som ansessom anses

enligt medenligt med hänsyn till farligt gods 2 §2 § utgöratransport-
medel, till transportmedel, gods-godsmängd eller andra hänsyntrans-
portförhållanden. transportförhållanden.mängd eller

eller myndighet§ företag8a Varje
regelmässigt utför transportsom

eller avsändareenligt denna lag är
skallsådana havid transporter en

säkerhetsrådgivare.eller flera

har till uppgiftSäkerhetsrådgivaren
olyckorverka för förebygga iattatt

lastningsamband med transport,
gods vidoch lossning farligt samtav

sådan olycka eller tillbud upprätta
tillöverlämna före-och rapporten

förtagsledningen eller ledningen
berörd myndighet.

eller myndighetRegeringen som
bemyndigasbestämmerregeringen

föreskriftermeddela närmareatt om
säkerhetsrådgivare.

myndighetb § eller8 Företag som
olyckaejter§ skall8i enavses a

tillbud samband medeller iett
lämnaenligt denna lagtransport

händelsen denupplysningar iom
myndighetomfattning och till den

föreskriver.regeringensom

myndighetRegeringen eller9 § Regeringen eller myndighet 9 § somsom
bemyndigasregeringen bestämmer bemyndigas regeringen bestämmeratt
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föreskrifter klassi-meddela meddelaföreskrifter klassificering att omom
farligt gods,farligt ñceringgods, transportmedel trans-omavav om

och andraoch andra portmedeltransportanordningar, transport-
märkning,märkning, uppgiftsplikt, anordningar,säkerhets- upp-

säkerhetsutrustning,utrustning, giftsplikt,lastning, lossning, för-
förvaring ochvaring lossning,och hantering farligt lastning,annan av

godsfarligtgods försiktighetsmått och hantering samtsamt om avannan
ochåtgärder i övrigt, allt i den krav på utbildningutsträck- omom

åtgärder ining försiktighetsmått ochkrävs från transportsäker-som
utsträckninghetssynpunkt. övrigt, allt i den som

från transportsäkerhets-krävs
synpunkt.

Regeringen eller myndighet bemyndigasregeringen bestämmer attsom
föreskriva får användastransportmedel och andra transportanordningaratt
vid endast de provade och godkända.ärtransport om

Överklagande

§ polismyndighets beslut18 En
enligt lag eller föreskrifterdenna

stöd lagenmeddelats medsom av
får överklagas hos länsstyrelsen.
Beslut tullmyndighet änav annan
Generaltullstyrelsen får överklagas
hos styrelsen.

§ Beslut länsstyrelse eller19 som en
central fárvaltningsmyndig-annan

het kärnkraftsinspektionStatensän
denna lag ellermeddelat enligt

föreskrifter meddelats med stödsom
lagen överklagas hos allmänfårav

förvaltningsdomstol. Prövnings-
tillstånd överklagandekrävs vid till
kammarrätten.

kärnkrafts-Beslut Statenssom
dennainspektion meddelat enligt

lag föreskrifter meddelatseller som
med stöd lagen får överklagasav
hos regeringen.
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fårGeneraltullstyrelsen§20 överta
uppgift enligttullmyndighetsannan

§förvaltningspr0cesslagen7 a
ochlänsrätt1971:291 iatt

allmännasföra detkammarrätt
Generaltullstyrelsen för dettalan.

allmännas talan Regeringsrätten.i

förordnamyndighet får§21 En att
ellerenligt denna lagbeslutdess

meddelade före-stöd lagenmed av
skall gälla omedelbartskrifter även

överklagats.beslutet harom

februarilag träder i kraft den 1999.Denna l

stöd dennameddelas medBestämmelsen i föreskrifter8 § samt avsoma
såvittendast tillämpasskall från med nämnda datumbestämmelse och

träder bestämmelsen iSäkerhetsrådgivare. övrigtutbildning lavavser
kraft den augusti 1999.l

1982:923förordningentill förordning ändringFörslag avom
farligt godstransport avom

följandeoch skall haföreskrivs dels 25 27 §§Härigenom att
lydelse, dels 28-30 skall upphävas.att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

följandeFarligt gods indelas iindelas i följande §Farligt gods 55 §
klasser:klasser:

ochför explosivaför explosiva klass lklass 1 ämnenvaror
för föremålkomprimerade, konden-klass 2

klass förserade eller under tryck lästa 2 gasergaser
för brandfarliga vätskorför brandfarliga klass 3klass vätskor3

brandfarliga fastaklass förför brandfarliga fasta 4klass 4 ämnen,varor,
självantändande ochsjälvantändande och ämnen ämnensomvaror varor

brandfarlig vidbrandfarlig utvecklarutvecklar vid kontakt gasgas som
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medmed kontakt vattenvatten
oxiderandeklass för oxiderande och klass för och5 5 ämnenvaror

organiska peroxider peroxiderorganiska
För ochklass 6 giftiga vämjeliga klass för giftiga6 smitt-ämnenvaror,

och med benägenhet färande ämnenattvaror varor
orsaka infektioner radioaktivaklass för7 ämnen
klass för frätande7 radioaktiva klass 8 för ämnenvaror
klass för8 frätande klass för farliga9 övriga ämnenvaror

förklass magnetisk material och eller föremål transportmyndig-9 som
de varuslag enligt klasserna 1-8 heterna föreskriver.som

transportmyndighetför särskildaen
fall föreskriver.

Transportmyndighetema får föreskriva klass skall indelad iatt en vara
underavdelningar.

§ På ansökan skall7 På ansökan skall7 §transportmyn-
digheten meddela beslut transportmyndigheten meddelavissom en

farligt gods beslut eller före-är visstatt ämneettvara anse som om
enligt lagen 1982:821 mål farligt godsärtransport attom anse som

farligt gods. beslutetl skall enligt lagen 1982:821 trans-av myn- om
digheten förden godset farligt gods. beslutet skallIportange av
tillämpliga klassen godsets myndigheten den för godsetsamt ange
placering inom klassen. tillämpliga klassen godsetssamt

placering inom klassen.

Sökanden skall lämna underlag för den prövning behövs för beslutet.som
Sökanden skall betala de kostnader prövningen orsakar. Transport-som
myndigheten får bestämma avgiften till lägre belopp omständigheternaom
föranleder det.

§8 l ärende enligt får7 § 8 ärende enligt får§ I 7 §ett trans- ett trans-
portmyndigheten sökandens be- portmyndigheten sökandens be-

föreskriva vad skall gälla föreskriva vadgäran skall gällagäransom som
för intill dess för eller före-transport transport ämnetav varan av
ärendet slutligt avgjorts. Beslut där målet intill dess ärendet slutligt
sådana föreskrifter meddelats kan avgjorts. före-Beslut där sådananär

helst ändras myndigheten. skrifter meddelatshar kan närsom av som
helst ändras myndigheten.av
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Nuvarande lydelse

1982:821Tillsynen efterlevnaden lagen25 § transportöver avomav
skallmeddelade föreskrifterfarligt gods och med stöd lagen utövas avav

områden.följande myndigheter inom nedan angivna

TillsynsområdeMyndighet

Sjöfartsverket Sjötranspoxter

Luftfartsverket Lufttransporter

jämvägs-Polismyndighetema Landtransporter utom
transporter

enligtSprängämnesinspektionen Landtransporter varorav
såvittochklasserna 1-6 8samt

enligtgäller transporter av varor
dock endastklasserna och8 om

tankfordonide transporteras

tillGránskontrollTullmyndighetema vägtransporterav
kontrollfrån utlandetoch samt av

och andra lastenheterfordon som
med fartyginkommer

Banverket Jämvägstransporter

tillsynsområdenoch tullmyndighetemasSåvitt gäller Sjöfartsverket utövas
Sjöfartsverketi den utsträckningtillsynen Kustbevakningenäven somav

beslutar i samrådinom sitt områdeoch Generaltullstyrelsen ochvar en
med Kustbevakningen.

områdeGeneraltullstyrelsen och inom sittRikspolisstyrelsen och var en
tillverkställighetsföreskriñer lagenbemyndigas meddela de trans-att om
för polismyndig-förordning behövsfarligt gods och dennaport somav

tillsynsverksamhet.hetemas och tullmyndighetemas
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Föreslagen lydelse

25 efterlevnaden lagen§ Tillsynen 1982:821över transport avav om
farligt skallgods och med stöd lagen meddelade föreskrifter utövasav av
följande myndigheter inom nedan angivna områden.

Myndighet Tillsynsområde

Sjöfartsverket Sjötransporter

Luftfartsverket Lufttransporter

Polismyndighetema Landtranspoxter jämvägs-utom
transporter

Sprängämnesinspektionen Landtransporter ochämnenav
föremål enligt klasserna 1-6 8samt
och såvitt gäller transporter av

och föremål enligt klassernaämnen
8 och dock endast de trans-om

i tankfordonporteras

Tullmyndighetema till frånVägtransporter och utlandet
fordon och andra lastenhetersamt

till landetinkommer medsom
fartyg

Banverket Jämvägstransporter

ullmyndigheternasT tillsyn fordon skall ske samråd med polismyndig-iav
heterna.

Såvitt gäller Sjöfartsverkets och tullmyndighetemas tillsynsområden
tillsynen Kustbevakningen i den utsträckningävenutövas av som

Sjöfartsverket och Generaltullstyrelsen och inom sitt områdevar en
beslutar i samråd med Kustbevakningen.

Rikspolisstyrelsen och Generaltullstyrelsen och inom områdesittvar en
bemyndigas meddela de verkställighetsföreskrifter till lagenatt trans-om

farligt gods och denna förordning förbehövs polismyndig-port av som
hetemas och tullmyndighetemas tillsynsverksamhet.
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ullföljdF Ansvarm.m. m.m.

§ överträdelser27 En polismyndighets beslut enligt § för27 Om ansvar av
lagen denna förordning eller före-1982:821 transportom avav
farligt gods eller meddelats medföreskrifter har skrifter stödsom avsom
meddelats överklagandemed stöd lagen får förordningenöver- samt om
klagas hos länsstyrelsen. finns bestämmelser lagenBeslut iav

tullmyndighet farligtGeneral- 1982:821än transportannan om av
tullstyrelsen får överklagas hos gods.
styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den februari 1999.l

Förslag till lag 1986:1102ändring räddningstjänstlagenom av

Härigenom föreskrivs dels 27 30, och skall ha följande33 43att
lydelse, dels det i lagen införs paragraf, skall ha43att ny a somen
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 Med räddningstjänst räddningsinsatser§ i lagen de statenavses som
eller kommunerna skall vidför olyckshändelser och överhängandesvara
fara för olyckshändelser för hindra och begränsa skador människoratt
eller egendom eller i miljön.

Till räddningstjänst hänförs Tillockså räddningstjänst hänförs också
räddningsinsatser enligt 25- räddningsinsatser enligtgörs görssom som
27a det har inträffat 25-27b det har inträffatutan att utan att

olyckshändelsenågon eller föreligger någon olyckshändelse eller före-
överhängande fara för olycks- ligger överhängande fara fören en
händelse. olyckshändelse.

för eller kommunSkyldighet räddningsinsats föreliggerstaten göraatt en
det med hänsynendast, till behovet snabbt ingripande, detettom av

hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i
övrigt påkallat eller kommunen för insatsen.är att staten svarar

27b § Sveriges sjöterritorium,Inom 27b Sveriges sjöterritorium,§ Inom
undantag förmed vattendrag, förmed undantag vattendrag,
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andra insjöarinsjöar kanaler, hamnar ochhamnar och andrakanaler, än
och Mälaren,och Vänern, VätternMälaren,Vänern, Vättern änsamt

inom Sveriges ekonomiskaekonomiska skallinom Sveriges samt zonzon
förKustbevakningenfor rädd- skallKustbevakningen svarasvara

räddningstjänsten, olja ellerolja eller andraningstjänsten, närnär
kommitkommit i skadliga harskadliga har andraämnen ämnen utut

föreligger foreller farai vattnet närvattnet.
skadligaolja eller andra ämnenatt

skall komma iut vattnet.

och de statliga myndigheter för rädd-30§ Kommunerna som svarar
rädd-skall finns för alarmeringningstjänst till det anordningarattse av

ningstjänstorganen.

räddningsorgan räddningsinsats, skall polismyndighetenNär görett en
underrättas insatsen.om

Om efekterna olyckshändelseav en
kan påkalla särskilda åtgärder till
skydd befolkningen eller miljönför i

detland skallSverige,änett annat
räddningsorgan andraisom avses
stycket omedelbart underrätta
berörd myndighet andradeti
landet.

fråga§ l räddningsinsatser fråga33 33 § l räddningsinsatserom om
omfattande får regeringen omfattande får regeringenär ärsom som

föreskriva eller i särskilt fall föreskriva eller i särskilt fall
bestämma, länsstyrelse eller bestämma, ellerlänsstyrelseatt atten en
någon statlig myndighet skall någon statlig skallmyndighetannan annan

for räddnings- for räddnings-över överta ansvaret ta ansvaret
inomtjänsten eller flera tjänsten inom eller fleraen en

kommuner. sådana fall rädd- kommuner.l Det gällerutses närsamma
ningsledare den myndighet för räddningsinsatsansvaretav som en

fått både liggerhar på kommunalt ochansvaret. ett
statligt eller när ansvaretorgan
förändras under gång. Iinsatsens
sådana fall räddningsledarenutses

den myndighet fåttharav som
ansvaret.



13SOU 1998:40

kämtekniskradioaktiva frånutsläppsanering efter ämnenfrågal enavom
besluta,särskilda fallföreskriva eller i attregeringenanläggning får en

ellerlänflerafor saneringen inom attlänsstyrelse skall över ansvaretta
ellerinomdettamyndighet skall ettstatlignågon överta ansvarannan

län.flera

anlägg-ellerbyggnadVidverk- 43 §anläggning, därVid43 § enen
olyckshändelse kanning, därfara förinnebärsamheten att enen

skadorallvarligaorsaka män-allvar-skall orsakaolyckshändelse
byggnadensi miljön,i niskor ellermänniskor eller ärskadorliga på

elleranläggningensellerelleranläggningens ägaremiljön, ägareär
skäligskyldig iskälig innehavareiinnehavare skyldig attatt om-om-

bered-eller bekostafattning hållabered-eller bekostafattning hålla
egendompersonal ochegendom skap medochmed personalskap

åtgär-erforderligavidtaoch i övrigterforderligavidtaoch i övrigt
sådanaförebyggaeller der forhindraåtgärder för attatt

hindraoch förolyckshändelserskador.sådanabegränsa att
följdtillskadoreller begränsa av

olyckshändelser.sådana

förstakap. 9 §enligt 6har godkäntsflygplatserskall gällaDetsamma som
luftfartslagen 1957:297.stycket

åtgärderFörebyggande§43 a
skall vidtas§§och 43enligt 41 om

innehavaren kanellerinte ägaren
behövs medåtgärderna intevisa att

ellerrisken för brandtillhänsyn
ellerolyckshändelse avannan

oskäliga.anledning ärannan

februari 1999.i kraft den llag träderDenna

räddningstjänst-ändringförordningFörslag till avom
1986:1107förordningen

delslydelse,följandeskall haoch 70dels 69föreskrivsHärigenom att
§§,paragrafer, och 7069införs tvåförordningendet i somatt aanya

lydelse.skall ha följande
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ägare69 § eller innehavare §69 För sådan verksamhetenav som
sådan anläggning omfattas43 § kravet på säkerhets-isom avses av
räddningstjänstlagen 986.1 102 8 § lagen1 1 998. 00irapport om
vid vilken hanterar sådana åtgärder för förebygga ochattman
kemiska eller beredningar begränsa föl/derna allvarligaämnen av
kemiska produkter vid kemikalieolyckor skall kommunensom en

planolyckshändelse kan orsaka allvarliga för räddnings-upprätta en
skador på människor eller miljon, Planen skall ha deni insatser. om-
skall informera den kommun där fattning säkerheten för omgiv-som
anläggningen belägen kräver. Verksamhets-ningenär om

vilka kemiska produkter detta skyldig lämnautövaren är attav
slag hanteras anläggningen nödvändiga upplysningari tillsom
och vilka former de förekommer kommunen. Allmänheten skalli på
eller kan omvandlas till, lämpligt möjlighet lämnasätt att

hur produkterna används vid synpunkter planen.på
anläggningen och vilka kvantiteteri
de förekommer där vilka Planen skall förnyas tredje årsamt vart
kemiska och fysikaliska egenskaper eller det till följdnär annars av
de har under normala användnings- ändrade förhållanden finns anled-
förhållanden produktionsprocessen,i därtill.ning

anläggningens geografiska läge
och de normala meteorologiska för- räddningsverkStatens får meddela
hållandena riskfaktorer till föreskrifter verkställighetsamt om av
följd detta, första och andra stycket.av

hur de delar anläggningenav som
viktiga från säkerhetssynpunktär är

uppbyggda och vilka särskilda risk-
faktorer finns vid anläggningen,som

vilka säkerhetsrutiner och säker-
hetssystem finns vid anlägg-som

och de åtgärderningen i Övrigtsom
vidtagits for förebyggaatt
olyckshändelser, samt

vilka åtgärder vidtagits för attsom
lindra följderna olycks-av en
händelse.

Den information skall lämnassom
skall också innehålla allmänen
beskrivning de tekniskaav processer

förekommer vid anläggningen.som
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inträffar förändringardet iOm som
utsträckning påverkarbetydande

olyckshändelser vidrisken för
följdernaelleranläggningen av en

ellerolyckshändelse, skall ägaren
kommuneninnehavaren informera

förändringen.om

räddningsverk får meddelaStatens
verkställighetenföreskrifter avom

tredje styckena.första -

rädd-planen för§ Den69 externaa
skall§enligt 69 ingesningsinsatser

granskaskalltill länsstyrelsen som
planen.beslutoch fatta om

kanolyckshändelseolyckshändelse kan 70 § Om§ Om70 somensomen
skadororsaka allvarliga män-allvarliga skadororsaka män-

vidinträffari miljöninträffar niskor elleri miljön vidniskor eller enen
i 43 §anläggningsådananläggning i 43 §sådan avsessomavsessom
102räddningstjänstlagen 1986:1räddningstjänstlagen 1986:1 102

fara foröverhängandeelleröverhängande fara föreller enomenom
förelegat,olyckshändelseskall sådanolyckshändelse förelegat,sådan

elleranläggningensskalleller innehavareanläggningens ägareägare
deninformeraomgåendeinnehavareinformera den kommunomgående

be-anläggningenkommun därbelägen och äranläggningendär är
räddningsverkräddningsverk lägen och StatensStatens omom

kringomständigheternaomständigheterna kring
befaradeeller denolyckshändelsenolyckshändelsen eller den befarade

olyckshändelsen,olyckshändelsen,
ifinnsvilka farligakemiska produkter finnsvilka ämnen somsom

orsakaoch kananläggningenanläggningen och kan orsakai somsom
ellermänniskorskadori allvarligaskador människor ellerallvarliga

dessaoch någoni miljönoch någon dessamiljön om avom av
läcktprodukter läckt ämnen ut,ut,

tillgäng-uppgifter finnsfinns deuppgifter tillgängligade somsom
bedöm-möjliggöraliga förmöjliggöra bedömningfor attatt enen av

ochmänniskorföljderna förmänniskor ningför och miljö,följderna av
miljöräddningsåtgärdervilka samtsom

räddningsåtgärdervilkavidtagits. 4. som
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vidtagits.
ske skall infonna-Så det kansnart

det kan skall informa-tion Så skeockså lämnas snartom
och restaurerings- lämnassanerings- tion ocksåvilka om

åtgärder planeras för be- vilka sanerings- och restaure-attsom
ringsåtgärderföljderna, planerasgränsa samtsamt som

åtgärder För vilka förvilka planeras åtgärder planerasatt attsom som
Förhindra olyckshändelseolyckshändelse förhindraatt atten en
inträffar inträffarigen. igen.

Statens räddningsverk skall skallStatens räddningsverkom- om-
informeragående regeringen gående infonnera ochregeringenom

sådana olyckshändelser andraeller be- berörda myndigheter om
farade olyckshändelser i sådana olyckshändelser eller be-som avses
första stycket. farade olyckshändelser isom avses

första stycket.

Statens räddningsverk får meddela föreskrifter verkställighetenom av
första och andra stycket.

§70 Statens räddningsverk skalla
informera Europeiska unionens
kommission enligt artikel och15 19

direktivet föråtgärder före-i attom
bygga och begränsa följderna av
allvarliga olyckshändelser där far-
liga ingår 96/82/EEG.ämnen

förordningDenna träder i kraft den februari 1999.l
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Uppdraget1

framgårSom våra direktiv bilaga har vi fått i uppdragse 1 att ut-av
reda frågorna medrad olika frågor. Vissa har samband varandra,en av
andra har det inte. valt dela utredningsuppdraget i fyraVi har att
olika block enligt följande.

förGenomförandet det Seveso-direktivet åtgärdernya omav-
förebygga följderna olycks-och begränsa allvarligaatt av

ingårhändelser där farliga 96/82/EEG ochämnen
ratiñkationen konventionen gränsöverskridande effekterav om

industriolyckor Industriolyckskonventionen.av

Införandet betalar-principen,fororenaren substitutions-av-
principen och försiktighetsprincipen inom räddningstjänst-
lagstiftningen.

Frågor farligt gods, bl.a. EU-direktivettransportom av om-
Säkerhetsrådgivare vid farligt gods 96/35/EEG.transport av

och befogenheter vid miljöräddningsoperationer tillAnsvar-
sjöss.

För undvika viktigtolyckor och skapa säkrare livsmiljö detäratt atten
det finns högt utvecklat säkerhetsmedvetande i samhället. Allvar-ett
liga olyckor inom den kemikaliehanterande industrin relativtär ovan-
liga i Sverige. olycka inträffar kan följderna emellertid bliOm en
mycket svåra. Riskerna med storskalig kemikaliehantering har därför
fått särskild uppmärksamhet i det internationella arbetet. grund-Ett
läggande utvecklingsarbete har utförts inom arbete harOECD. Detta
haft betydelse för Seveso-direktivet Industriolycks-det ochstor nya
konventionen.

Det Seveso-direktivets och Industriolyckskonventionens tillämp-nya
ningsområde grad med handlar isammanfaller i hög varandra. Båda
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föråtgärderskadebegränsandeocholycksförebyggandehuvudsak om
kemikaliehanterande industrin.säkerheten inom denökaatt

vilka åtgär-prövningenövergripandeEnligt direktiv skall denvåra av
allvarligaföljdernabegränsafordras för Förebygga ochder att avsom

miljökonsekvensbeskrivningen ochtillkemikalieolyckor anpassas
miljöskyddslagstiftningen.tillståndsprövningen enligt

fokuserats huri huvudsakutredningen hararbete i denna delVårt av
skallbästasvenska regel- och myndighetsstrukturenden sätt an-

och konven-direktivetföljerför de kravmötaatt avpassas nya som
miljöskyddslagstiftningen skalltionen hur kopplingen tillsamt

säkerhetsfrågor imiljö- ochutformas. har kopplingen mellanHittills
handlari båda fallenlagstiftning detsvensk varit relativt trots attsvag

Skillnaden ligger iskada.hindra människor och miljö attatt att tarom
kontinuerligafokuserad demiljöskyddslagstiftningen främst varit

säkerhetsfrågoma handlarmiljöeffekterna verksamhet medan omenav
till följd olyckor. Enförebygga olyckor begränsa skadorochatt av

möjlig regel- ochförutsättning samordning skallför är attatt varaen
fallet i dag.enhetligare vadmyndighetsstrukturen kan än ärgöras som

substitutionsprincipen ochInförandet förorenaren betalar-principen,av
också iförsiktighetsprincipen räddningstjänstlagstiftningen berörinom

nämndaoch säkerhetsfrågor. Dehög grad kopplingen mellan miljö-
Ävenetablerade inom miljörätten.principerna nämligen sedan längeär

med utvecklingenhär har utfört det grundläggande arbetetOECD av
huvudsak endast konti-förorenaren betalar-principen från i avsettatt

olycksförebyggande och skade-nuerliga utsläpp till ävenatt avse
särskilt har,begränsande åtgärder. kommer behandlasFrågorna att men

förskoppling till mycket detnämnts, somresonemangsom en av
tillståndsprövningen enligtsäkerhetsfrågomas anpassning tillangående
Industriolyckskonven-miljöskyddslagstiftningen. tillI inledningen

betalar-principentionen direkt koppling till förorenarenfinns t.ex. en
förts iPrincipen haroch verksamhetsutövamas ävenansvar.

Romfördraget och därmed del EU-rätten.är en av

utredningen lämnatgäller farligt gods hardetNär etttransport av
farligt gods SOUdelbetänkande, Myndighetsansvaret för transport av

för samtligadär vi föreslår myndighetsansvaret1997: 09,l trans-att
förfrågor kvarstårportslag läggs Räddningsverket. De som

EU-direktivetutredningen behandla genomförandetäratt omav
vissa frågorfarligt godsSäkerhetsrådgivare vid samttransport omav

överklagande inom för lagendefinitioner, tillsyn, utbildning och ramen
farligt gods.transport avom
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svenskahuvudsak deniDefinitionsfrågoma handlar att anpassaom
rekommen-inom FN:sde förändringar skettlagstiftningen till som

FN-rekommendationemafarligt gods.dationer for ärtransport av
frågormedför allt internationellt arbetevägledande transport avom

lagstift-svenskadenfortlöpande. Eftersomfarligt gods och revideras
lagensedan tillkomstenändrats denna punktningen inte omav

anpassningarvissafarligt behöver göras.gods år 1982transport nuav

främst frågorfarligt gods detdet gäller tillsyn vidNär ärtransport av
KustbevakningenBanverket ochbefogenhetema för Polisen, somom

idagbefogenheterpåtalats. har uppkommit vilkaFråga bl.a. somom
gods-skyltade Närmarefinns kontrollera icke farligt transporter.att

kon-Kustbevakningenbestämt: Polisen, Banverket ochl-lar rätt att
farligtframgår de hardet intetrollera sådana atttransporter trots att

fråganockså aktualiseratlasten. Generaltullstyrelsen hargods i om
farligtenligt lagentullmyndighetemas tillsynsomrâde transport avom

Beträf-imedlemskap EU.gods bör ändras med hänsyn till Sveriges
lagstiftningi nuvarandefande utbildning det fråga detär närmast om

överklagande skallförtydliganden och det gäller reglernakrävs när om
lagenflyttas från förordningen tilldessa enligt direktiven transportom

farligt gods.av

miljöräddnings-och befogenheter vidsista punkten,Den ansvar
fem frågor.till sjöss, berör i huvudsakoperationer

miljöräddningsoperationer tillvidRäddningsledaransvaret
SJÖSS.

i hamn.för räddningsinsatserAnsvaret

Utnyttjandet hamn for skadat fartyg.av

ombord.Brandbekämpning

Nödbogsering fartyg.av

miljö-befogenhet vidförsta punkterna KustbevakningensDe rörtre
för-den skall utvidgasräddningsoperationer till sjöss och genomom

räddningsledaransvaret. Deändringar räddningstjänstbegreppet ochav
främst medelstill-däremotsistnämnda punkterna handlartvå om

delning.
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industrinKemikalieolyckor inom2

kombinationkemikalier. iindustrin hanteras mängder DettaInom stora
ochkomplicerademånga gångermed de industriella ärprocessystemenatt

allvarligaofta risken fördrivs vid förhöjda tryck och ökar atttemperaturer
kemikalieutflöde skallolyckshändelser i form explosioner ellerav

inträffa.

kemikaliehanteringMed till de risker industriellhänsyn allvarliga som
inom industrin byggt högt säkerhetskunnande.medför har ettman upp

för riskanalys förBland har det utvecklats avancerade attannat system
industrier finnsidentifiera och värdera risker. många kemiskaInom större

det personal enbart eller i huvudsak sysslar med riskhante-särskild som
ring. Statistiskt relativt ovanligt med olyckor inomdet också störreärsett
den kemikaliehanterande industrin. Transportolyckor är avsevärtt.ex.

inträffar årligen i omkring olyckorvanligare. Sammantaget Sverige 2 000
och tillbud inblandade.i vilka kemikalier är

Sverige har vi hittills forskonade1 varit från olyckor. En allvarligstörre
olycka inträffade emellertid Chemicals Nordicvid Nobel AB numera
Syntesis i Karlskoga februari industrianläggningAB i 1992. En explo-
derade brandoch utbröt i lösningsmedelsupplag. Dessutom orsakadeett
explosionen skador fabriksbyggnad. Vid olyckanpå omkomstora en en

Ävenoch antal skadades. allvarliga olyckorandraettperson personer som
haft sin i hantering inträffat iorsak kemikalier har Sverige vidt.ex.av -
AB Ferriklor i vid Sheffield i TorshällaKvamtorp år 1995 och ABAvesta
år 1996.

vid i grundDen maj 1995 dog två AB Ferriklor Kvamtorp9 personer
svavelväteforgiftning. skedde i skulle fallaDetta samband med deatt utav

med natriumsulfidtungmetaller lösning tidigare beretts, varvidur en som
utvecklades.gas

flourvätesyraläckage frånfebruari 1996 upptäcktes cisternDen 19 ett en
Nybys industriområde i Torshälla. kubikmeter läcktepå Avesta 15 utsyra
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innan utsläppet del den giftiga frätandestoppades. och starktEn av syran
förgasades och spreds moln. människor vidlnga skadadesettsom
utsläppet.

Utomlands flerahar mycket allvarliga industriolyckor inträffat under de
decennierna, vilket säkerhetsfrågor intresselett tillsenaste ägnats stortatt

i det internationella arbetet inom OECD, FN och EU.

År 1974 läckte vid Flixborough cirkaanläggning i i England 40 tonen av
den brandfarliga vätskan cyklohexan och antändes. Olyckan orsakadesut

brott förbikopplingsledning installerad.blivit felaktigt ln-ettav en som
stallationen hade skett kort tid före olyckan. fria gasexplosionenDenen

inträffade orsakade omfattande skador både själva anläggningensom
och omgivningen. Vid olyckan omkom åttiotal28 och ettpersoner

skadades, flertalet befann sig utanför industriområdet. Denpersoner varav
materiella förstörelsen omfattande.också anläggningenMerpartenvar av
förstördes och antal byggnader i omgivningen skadades.ett stort

Vid anläggning i ItalienSeveso i skedde år 1976 utsläpp dioxi-etten av
Utflödet berodde sannolikt bristfällig kylning och/eller iomrörningner.

reaktorn vilket bland medförde och tryckannat att temperatur steg ett
okontrollerat grund förhållandena i reaktorn iPå bildades dioxinersätt. av
betydligt Utflödetmängd normalt. dioxiner, mycketstörre än ärav som
giftiga, har uppskattats till cirka 2 kg. till allmänheten och tillLannet
myndigheterna försvåradesi Seveso bristfälliga rutiner och semest-av av

och helgledighet. Myndigheterna hade huvudansvaret för skyddetrar som
de kringboende till början passiva bland därför attannatav var en man

saknade viktiga uppgifter utsläppets och giftighet.sammansättningom
Olyckan krävde inga människoliv med cirkaområde 700ett stortmen

fick för flera år framåt. Konsekvenserna olyckanutrymmaspersoner av
blev kontaminering mark döda djur.samtav

Vid olycka år antändes läckande gasol lager i1984 LPG vid stortetten
Mexiko City och orsakade flera explosioner, någrastora varav var av

BLEVE Boiling Liquid Expanding Explo-Vapour Explosion.typen
sionema resulterade bland i delar cisterner for i vägannat att av som
projektiler och några återfanns cirka kilometer från olycksplatsen.en
Olyckan krävde drygt människoliv cirka människor500 och 0007
skadades. iI samtliga döda och skadade bosatta områdetstort sett var
omkring gaslagret.
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En uppmärksammad olycka den vid Union anläggningCarbides iärannan
Bhopal i Indien år giftiga1984 där utsläpp den metylisocyanatav gasen
MIC krävde 2 000 människoliv och cirka 200 000 människor skadades.
Utsläppet berodde troligen kommit ipå tank, vilket lett tillatt vatten en
häftig reaktion och temperaturförhöjning. På grund den tryckhöjningav

uppstod i tanken strömmade säkerhetsventil.utsom gas genom en
Kylsystemet vid olyckstillfállet funktion liksom den gasskrubbervar ur
och den flamma avsedda förstöra eventuellt utströmmandeattsom var
metylisocyanat.

l Basel i Schweiz utbröt år 1986 brand i lagerlokal vid Sandoz dären en
det bland Förvarades brandfarliga och olika bekämp-annat typervaror av
ningsmedel. Branden ledde bland till kvicksilver för-1,7annat att ton
ångades. Vid släckningsarbetet användes mängder vilketstora vatten
ledde till avloppsnätet blev överbelastat och mängder släckvatten,att stora
innehållande bland 200 kg kvicksilver och 30 organiskaannat ton
föroreningar, flodeni Rhen med omfattande skador blandut annatrann
djurlivet följd.som

3 Riskhantering

Ovan nämnda olyckor exempel på olyckor,utgör på olika sättstora som
fått katastrofala följder. Orsakerna till olyckorna flera. Med med-är ett

och högt utvecklat säkerhetstänkandevetet hade dock flera olyckornaav
kunnat förhindras eller dess konsekvenser begränsats.

Följande punkter särskild betydelse for förebyggaär och begränsaattav
allvarliga olyckor med farliga inom industrin.ämnen

Att befintliga riskkällor identifieras och uppskattas genom-
riskanalys.

Att samhällsplaneringen sker med beaktande de riskerav som-
den kemikaliehanterande industrin serepresenterar ovan
Bhopal och Mexico City.
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hanteringindustrin fördriftrutiner inomochutrustningAtt av-
ändamålsenliga sesäkra-ochfarliga ämnen är ovan

Bhopal.Flixborough och

kunskaperochtillgodosettrutiner för larmlarm ochAtt är om-
berörda allmänhetendenkända hoslämpliga skyddsåtgärder är

Seveso.se ovan

allt rädd-framförinomfinns tillräckligadetAtt resurser-
sjukvården.ningstjänsten och

inflytandefår möjlighetinformeras ochallmänheten utövaAtt att-
säkerhetsarbetet.

vidareallvarliga olyckor krävsriskerna forkunna bemästraFör att sam-
besittermyndighetföretag eller någonfinns inget enskiltverkan. Det som

för åstad-krävsdekunskap, de befogenheter ellerall den attresurser som
helariskhantering härMedriskhantering.komma heltäckande avsesen

delar iViktigaskadebegränsande arbetet.olycksförebyggande ochdet
infonnation ochgenomförande åtgärder,riskhanteringen riskanalys,är av

uppföljning.

Industrins ansvar

människan.ellerAlla industriella påverkas sättannatett avprocesser
börjanfrånredandärför grundläggande vid säkerhetsarbetetDet taär att

industrinorganisation inomfungerandetill detta. En väl ärhänsyn en
olyckorskyddför ochförutsättning för frågor riskerviktig motatt om

verkningsfulltskall kunna hanteras sätt.ett

hos desäkerhetsmedvetandehög säkerhet krävs högtskapaFör ettatt en
ochanläggning. Utbildningvidandra verksammaanställda och är ensom

såvälgällersammanhang. Dettabetydelse i dessainformation är storav
självakännedomhantering funktion ävenstyrsystemen, ommensom av

bedöma vadmöjlighetpersonal harviktig så berördär attattprocessen
sker och det sker.varsom

mycket viktigtlinjeorganisationen. DetSäkerhetsfrågor bör behandlas i är
ochsäkerhetsarbetetaktiv del ihar för säkerhetenden taransvaretatt som
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har förståelse för dess betydelse. Det gäller också besluttill iatt attse
dessa frågor förs och fattas sådan nivå förutsättningarnaattupp en
finns för genomföra fattade beslut företagetsoch ledning klargöratt att
och når med företagets policy i säkerhetsfrågor. Vidare detut väsentligtär

fördelningen arbetsuppgifter och befogenheteratt tydligär samt attav
både personella och ekonomiska för genomföraatt ett syste-resurser ges
matiskt säkerhetsarbete och alla nivåer inom företagetsatt man
organisation inser och förstår den centrala betydelse säkerheten kringsom
utrustning, metoder och rutiner har.

Betydande ekonomiska och personella iockså mångaavsättsresurser
företag för förebygga olyckor och begränsa skador till följdatt olyckor.av
Detta gäller särskilt inom industriella verksamheter där mängderstörre
farliga hanteras.ämnen

Det allmännas ansvar

framgångsriktFör säkerhetsarbete krävs samhälletett i övrigtäven att tar
och delaktigt. Samhällsplaneringen,ett är inklusive den fysiskaansvar

planeringen, viktigt för förebyggaär olyckor ochett begränsamoment att
följderna olyckor. Det inte ovanligtär tyvärr industri-störreattav
anläggningar ligger i anslutning till bostadsbebyggelsenära eller annan
från säkerhetssynpunkt känslig samhällelig verksamhet. En industri kan
också ligga fel i förhållande till andra skyddsvärda områden,typer av

värdefulla miljö- och kulturområden.t.ex. Detta kan många gånger bero
på industrin funnits platsen underatt mycket lång tid och atten
samhället eller staden utvecklats med industrin förtätning inomgenom
befintlig bebyggelse eller helt bebyggelse. Ofta det frågaärgenom ny om

långsam utveckling i flera där industrinsäven verksamhet kan hastegen
förändrats tiden. långsammaöver Den och stegvisa utvecklingen av
industrin och samhället kan medföra riskerna inte alltid uppmärk-att

i tillräcklig grad. Vanan vid industrin alltid funnits platsenattsammas
kan också medföra riskerna inte alltid uppmärksammasatt på sättsamma

vid nyetablering. kommunalaDen fysiska planeringen i kombi-som en
nation med den lokaliseringsprövning sker enligt miljöskyddslagen ärsom
därför viktiga instrument i riskhanteringen.

lagenl 1987: 12 hushållning med NRL i 2naturresurserom m.m. anges
kap 8 § mark- och vattenområdenatt särskilt lämpliga för bl.a.ärsom
industriell produktion långså möjligt skall skyddas åtgärdermot som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet sådana anlägg-av
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Är industriell skall detriksintresse för produktionningar. området t.ex.av
tillkomsten utnyttjandetpåtagligt försvårar ellerskyddas åtgärdermot som

bl.a. kravplan- och bygglagen 1987: l0 PBL finnsanläggningarna. lav
miljökonsekvensbeskrivning skall vid planläggninggörasatt aven

formområden medför betydande miljöpåverkan. I dessa bör någon avsom
har i samarbete med Naturvårdsverket,riskanalys ingå. Boverket

allmänna råd bl.a.Räddningsverket och Socialstyrelsen utgett om
industriella verksamheter. råd kan till godskyddsavstånd till Dessa vara

lokaliseringsprövningen enligthjälp vid den kommunala planeringen och
miljöskyddslagstiftningen.

Även kommunalahar viktig roll det gäller deträddningstjänsten när sä-en
främja skadeförebyggandekerhetsarbetet bl.a. olycks- ochattgenom

fåviktig del samhällsplaneringen. Förarbete. Detta arbete är attav enen
och påverka samhälls-klar bild risksituationen i kommunen därmedav

riskerräddningstjänsten fortlöpande analysera deplaneringen bör som
transportlederindustrianläggningar, Ifinns i kommunen i form 0.s.v..av

identifiera riskkällor dels uppskatta riskernariskanalysen ingår dels attatt
härvid bevaka risken förkonsekvensanalys. viktig uppgiftEn är att

behöverriskanalys inom räddningstjänstendominoeffekter. Den görssom
enskildadetaljerad den utförs inomsjälvfallet inte lika som somvara

räddningstjänsten blir medvetenindustrier. väsentliga inomDet är att man
påverka samhällsut-hantera så kanden riskbild har att att manom man

genomtänktasina därefter ochvecklingen och göraresurseravpassa
prioriteringar.

Riskanalys

enligtriskanalysen. Med riskanalysGrunden för säkerhetsarbete är avses
TechnologyScandinavien Risk Analysis Co-orpe-definition i SCRATCH

förknippadesyfte riskerration systematisk analys med bestämmaatten
definitioner begreppet bero-med föreligger dock fleraDetett system. av

inom många olika och påbl.a. analyser risker områdenende görsatt av
definition innehåller analysen vissa fundamentalavarierande Oavsettsätt.

enligt följande figur.element
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. fi;V k

Planeringanalysenav
La.:u va,

Insamling infonnationav
Definition systemav

3 z ;
Identifikationriskkällorav

Uppskattningriskav nSannolikhetochkonsekvens

L TRiskbedömning värdering riskav

FörslagtillRlskhanterlng. . åtgärderriskreducerande

finnsDet olika metoder med hjälp risker för allvarliga olyckshän-vars
delser kan identifieras och bedömas. Metoderna varierar vad gäller
tillvägagångssätt, systematik och detaljeringsnivå. Det viktigtär att

valet metod efter behovet. Vid enklare och lättöverskådligaanpassa av
kan det räcka med översiktlig analys, medanprocesser det fören mer en

komplex kan nödvändigt använda betydligtprocess attvara en mer
omfattande analysmetod.

Gemensamt for alla analysmetoder deär systematisktatt ett sätt
Försöker spåra händelser, avvikelser kan leda till olyckor,upp etc. som
felfunktioner eller liknande.

Nästa konsekvensanalysen.ärsteg Här beaktas bl.a. de inneboende egen-
skaperna hos de hanterade denna delämnena analysen kallas faro-av
analys. En del konsekvensanalysen exponeringsanalysenär därannan av
spridningssätt och vilka miljöer och objekt för utsläppetsom exponeras
och känsligheten hos dessa beaktas.

När riskkälloma har identifierats och riskerna uppskattats med avseende
dels på sannolikhet, dels på tänkbara konsekvenser, riskvärdering.görs en
Riskvärderingen föregår arbetet med klargöra erforderliga och möjligaatt
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allvarli-deriskerna sårangordnalämpligtkan attåtgärder. Det attvara
analysen fåmöjligtdetfallmångaåtgärdas först. l attärriskerna urgaste

dockdetIbland kanvidtas.behöveråtgärderidéer vilka varasomom
andrahittakanske vägar.ochhelanödvändigt överatt processen,se

fattasåtgärder rättbesluttidigareViktigt också, nämnts, attär omsom
beslutadegenomföramöjlighetfinns ochförutsättningar attnivå så gesatt

åtgärder.

ISevesoSeveso-direktivet4

påbörjademyndigheternaengelskamedförde delixboroughOlyckan i F att
förindustri där riskinriktadespecielltfram reglermedarbete motatt taett

och ficktillsattesarbetsgruppEnolyckshändelser föreligger.allvarliga
kommakundeanläggningaridentifiera dei uppdragbl.a. typeratt somav

lagstiftningriktlinjer föriresulteradearbeteArbetsgruppensi fråga.
verksamhetverksamhetsutövareskulleriktlinjernaområdet. Enligt vars

verksamhetensanmäladelsolyckshändelser arttill allvarligakunde leda
riskanalysvisahanterades, delsfarligaoch vilka attämnen genom-som

Arbetetriskerna.förebyggavidtagits föråtgärderrelevantaochförts attatt
i Seveso.grund olyckanfördröjtdockblev av

medEGarbete inompåbörjadesi år 1976 att taEfter olyckan Seveso ett
arbeteindustriolyckor. Dettaavseenderegler ut-fram storagemensamma

industriellai vissastorolyckorfördirektivet riskerimynnade år 1982 om
Seveso ISeveso-direktivets.k.82/50l/EEG, detverksamheter

industriell verksamhetvissvidsäkerhetshanteringenreglerasdirektivet
ochförhindradirektivetSyftet medingår. ärfarliga attdär ämnen

verksamhet. Vilkaindustriellsådanvidföljderna storolyckorbegränsa av
indust-definitionerdirektivetsomfattas framgårverksamheter avavsom

genomförandetsvenskaVid detfarligaverksamhet ochriell ämnen. av
industriellatill vissabegränsningspeciellgjordes inte någondirektivet

vidare tillämp-någotsåledesharsvenska reglernaverksamheter. De ett
direktivet.ningsområde än
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innehåller säkerhetsåtgärder skallDirektivet bl.a. bestämmelser somom
inde-vidtas berörda verksamhetsutövamavid verksamheter. Kraven är

verksam-lade i nivåer beroende vilka farliga itvå på finnsämnen som
verksamheterheten och i vilka mängder kan förekomma. Vidde samtliga

omfattas direktivet skall riskanalys utföras erforderliga åtgär-ochsom av
der vidtas för riskema.eliminera de identifieradeatt

deFör verksamheter omfattas den högre skallkravnivån ensom av
särskild säkerhetsredovisning lämnas till behörig myndighet innan
verksamheten påbörjas därefter skall redovisningenoch uppdateras
regelbundet. Enligt föreskriftema skede svenska området skall detta

tredje år eller vid förändringar påverkar risken för olycks-vart som
händelser. Säkerhetsredovisningen skall innehålla uppgifter självaom
anläggningen och tillverkningsprocessen, de farliga hanteras iämnen som
verksamheten och eventuella storolyckssituationer. övriga verk-För
samheter omfattas direktivet behöver någon särskild redovisningsom av

lämnasinte till behöriga myndigheter.

4.1 Genomförandet Seveso i SverigeIav

Frågor olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder spännerom
flera lagstiftningsområdenöver och därmed också flera myndighetersöver

ansvarsområden. Genomförandet Seveso skedde inteI någotav genom
enhetligt förfarande. befintligaDen lagstiftningen ansågs tillräcklig och
några genomgripande förändringar med anledning Seveso Imer av
gjordes därför inte. I stället skedde nödvändiga anpassningar genom
tillägg i räddningstjänstförordningen och myndighets-attgenom
föreskrifter utfärdades inom respektive lagstiftningsområde. Därmed
bakades Seveso l i den befintliga myndighetsstrukturen och föransvaret
de frågor regleras i direktivet delades mellan berörda myndighetersom
Arbetarskyddsstyrelsen, Naturvårdsverket, Räddningsverket och
Sprängämnesinspektionen. Ingen myndigheterna något särskiltav gavs
samordningsansvar de i huvudsak parallellt med varandra. Ettutan agerar

samarbete förekommervisst dock central nivå. Grupper med repre-
från myndigheter och andra intressenter har bildats där bl.a.sentanter

frågor Seveso-direktivet diskuteras. träffasGruppernagemensamma om
regelbundet. De nämnda myndigheterna har skriftockså gett utovan en
med vägledning för tillämpningen de svenska reglerna i anledningav av
Seveso l arbetet med skriften har industrin medverkat. ochLokaltäven
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begränsadmyndigheter varitmellan berördasamarbetetregionalt har av
omfattning.

Arbetarskyddsstyrelsen

arbets-bl.a.förförvaltningsmyndighetcentralArbetarskyddsstyrelsen är
regionalYrkesinspektionenchefsmyndighet för ärmiljöfrågor och som

Tillsammans1977:1160.arbetsmiljölagentillsynsmyndighet enligt
centralahar denArbetarskyddsstyrelsenArbetarskyddsverket.bildar dessa

lagenarbetsmiljölagstiftningenefterlevnadentillsynen samtöver av
ochohälsaavseende skyddetprodukterkemiska1985:426 motom

ke-hanteringyrkesmässigsamband medarbetsmiljön iolycksfall i av
föreskrifter ochmeddelar ocksåArbetarskyddsstyrelsenmiska produkter.

tillämpning.arbetsmiljölagstiftningensallmänna råd om

inredenansvarsområde enligt Seveso lArbetarskyddsstyrelsens avser
anlägg-demiljö inomochhälsaarbetstagarnasdet villsäkerheten, säga

arbetsmiljö-stöd §Med 18direktivet.omfattasningar avavsom
särskildameddelatArbetarskyddsstyrelsenhar166förordningen 1977:1
före-Till1989:6.kemikaliehantering AFSstorskaligföreskrifter om

råd.också allmännaskrifterna finns

Naturvårdsverket

harmiljöfrågor ochförförvaltningsmyndighetcentralNaturvårdsverket är
såvittoch,1969:387miljöskyddslagenenligtcentralt tillsynsansvarett

lagenenligtprodukter,kemiskahanteringmiljön vidgäller den yttre av
till dennakoppladeförordningaroch vissakemiska produkter ärsomom

lag.

miljöskyddslagengällervadregionala tillsynendenLänsstyrelsen utövar
kemiskalagen1989:364miljöskyddsförordningenoch samt pro-om

inom varjetillsynenlokalaförordningar. Dendärtilloch knutnadukter
uppgifter inomfullgörnämndkommunaladenkommun utövas somav

riksdagen kommermiljöbalktillförslagetmiljöområdet. Om antas av
i balken. Dettaingåkemiska produkterlagenmiljöskyddslagen och attom

Naturvårdsverketsförändringmedföra någonintekommer dock att av
ansvarsområde.
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Naturvårdsverkets ansvarsområde enligt I den miljönSeveso yttreavser
kring de anläggningar omfattas direktivet. Till den miljönyttresom av

Åtgärderräknas människor i omgivningar.anläggningamas föräven att
förebygga direkta skador till följd brand eller explosion faller utanförav
Naturvårdsverkets ansvarsområde enligt andra3 § stycket lagen om
kemiska produkter. i ställetDenna skador hör till Sprängämnes-typ av
inspektionens ansvarsområde enligt lagen 1988:868 brandfarliga ochom
explosiva Däremot Naturvårdsverket lagen kemiskaattvaror. anser om
produkter tillämplig på sekundära skador från brand- och explosions-är
olyckor orsakade släckvatten eller giftiga gasmoln.t.ex.av

Med stöd Förordningen30 § kemiska produkter1985:835 harav om
Naturvårdsverket meddelat föreskrifter skydd den miljön vidyttreom av
storolyckor vid industriell kemikaliehantering SNFS 1994: l. 1anslut-
ning härtill har verket allmänna råd. Föreskrifterna byggeräven gett ut
de Arbetarskyddsstyrelsen utfärdade föreskrifterna AFS 1989:6.av

Räddningsverket

Räddningsverket central förvaltningsmyndighet för frågorär rädd-om
ningstjänst och olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt rädd-
ningstjänstlagen 1986: l 102 Verket skall enligt sin instruktion bl.a.m.m..
särskilt samordna samhällets verksamhet för olycks- och skadeföre-
byggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen inom räddnings-samt
tjänsten och bevaka riskutvecklingen inom verksamhetsområdet och verka
för åtgärder vidtas för befolkningens skydd och för förebyggaatt att
olyckor.

Räddningsverket den centrala och länsstyrelsen den regionalautövar
tillsynen efterlevnaden räddningstjänstlagen,över räddningstjänst-av
förordningen 1986: l 107 föreskrifter utfärdade med stöd dessa.samt av
Lokalt den kommunala nämndutövar har för räddningstjänst-som ansvar
frågor den omedelbara tillsynen. Enligt 7 § räddningstjänstlagen skall
varje kommun för åtgärder vidtas inom kommunen brändersåatt attsvara
och skador till följd bränder förebyggs främja olycks- ochsamtav annan
skadeförebyggande verksamhet i kommunen.

Räddningsverkets ansvarsområde enligt Seveso 1 räddningstjänst-avser
frågor såväl inom de anläggningar omfattas direktivet. 1utomsom som av
43 § räddningstjänstlagen vid anläggning, där verksamhetenattanges en



13SOU 1998:58

skador påallvarligaorsakaolyckshändelse skallförinnebär fara att en
i skäligskyldiginnehavareanläggningensi miljön, attmänniskor eller är

iegendom ochpersonal ochberedskap medeller bekostaomfattning hålla
sådana ska-eller begränsahindraförerforderliga åtgärderövrigt vidta att

särskildadirektivetstillräddningstjänstlagstiñningendor. För att anpassa
verksamheterför vissainformationsskyldighetriskanalys ochkrav

med kravräddningstjänstförordningeni 68-70infördes bestämmelser
räddningstjänstför-§stöd 69infonnation. Medochriskanalys av

krav-den högreomfattasverksamheterdeordningen avsomsom avser
föreskriftersärskildautfärdatRäddningsverketharenligt direktivetnivån

tillanslutningråd iallmännameddelatVerket har1994: l.SRVFS även
föreskrifterna.

harräddningstjänstlagstiftningeninomGenomförandet direktivetav
emellertidräddningstjänstlagen. Lagrummet ärsåledes skett 43 §genom

tillämpningsområdevidare änformellthållet och harallmänt ettsett
betrak-anläggningåtgärder.skadebegränsande Attavseendedirektivet en

denräddningstjänstlagenenligt 21 §innebär att43-anläggning§tas som
erfarit be-utredningenvadEnligträddningstjänstplanen.iskall anges

lägredenomfattasendastverksamheterpraktiken deitraktas avsom
kravnivån de iinnebär43-anläggningar. Detinte §i Seveso I attsom

till denMed hänsynräddningstjänstplanen.redovisas iallmänhet inte
räddningstjänst-ochräddningstjänstlagenmellan 43 §finnskoppling som
tveksamtuppfattningenligtdet vårlagenligt 21 §planen är omsamma

utgångspunkträddningstjänstlagenanvända 43 §korrektdet varit att som
21tillämpningen §praktiskaDenimplementeringen Sevesoför avav

betraktasSeveso-anläggningar intevisar mångaräddningstjänstlagen att
43-anläggningar.§som

Sprängämnesinspektionen

frågorförvaltningsmyndighet förcentralSprängämnesinspektionen är som
SprängämnesinspektionensEnbrandfarliga och explosivarör avvaror.

explosivabrandfarliga ochlagenhuvuduppgifter med stödär att omav
importhantering ochförrådföreskrifter allmännaochutarbetar avvaror

tillsynsmyn-centralocksåSprängämnesinspektionensådana ärvaror.
anläggningarför civilatillsynen ärområdet. lokaladighet inom Den

nämnderkommunalaeller deinspektionen och denuppdelad mellan som
polis-ochbrandfarligagällerräddningstjänsten detför när varorsvarar

Sprängämnesinspektionen harexplosivamyndigheten det gällernär varor.
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for hantering brandfarliga inomdet lokala tillsynsansvaret av varor
formaterielverk, vidFörsvarsmakten och Försvarets vissa anläggningar
efterkomplicerade anläggningarhantering vid vissa teknisktnaturgas,av

inspektionensärskilt beslut inspektionen vid anläggningar där ärsamtav
tillståndsmyndighet for hantering explosiva Sprängämnes-av varor.

explosivaförinspektionen den lokala tillsynen hanteringenöversvarar av
inspektioneninom Försvarsmakten och materielverk därFörsvaretsvaror

tillståndsmyndighet.är

brandfarliga skall få tillstånd.För och explosiva hanteras krävsatt varor
civilNär det gäller hantering brandfarliga det den eller deärvarorav

kommunala nämnder fullgör uppgifter inom byggväsendetplan- ochsom
meddelar tillstånd. civil hantering explosiva och brandfarligaFörsom av

tillståndsgivningen mellanuppdelad Sprängämnesinspektionenärvaror
och polismyndigheten. Sprängämnesinspektionen tillståndsmyndighetär
för hantering både explosiva och brandfarliga fastavidav varor
anläggningar inom Försvarsmakten och materielverk.Försvarets

Några regeländringar i anledning Seveso I har inte företagits inomav
Sprängämnesinspektionens verksamhetsområde. Sprängämnesinspek-
tionen har inte heller utfärdat några särskilda myndighetsföreskrifter i
anledning direktivet. Befintligt regelverk har tillräckligt föransetts attav
uppfylla direktivets krav.

5 OECD:s arbete med säkerhets-

frågor inom industrin

grundläggandeEtt utvecklingsarbete angående säkerheten vid farlig
industriell verksamhet har genomförts inom OECD. Detta har bl.a. lett
fram till rekommendationer Polluter Pays-principen förorenarenom
betalar-principen och rekommendationer med vägledande principer for
förebyggande beredskap för och insatser vid kemikalieolyckor.av,
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har i till för framtagan-Resultatet OECD-arbetet hög grad legat grundav
konven-kommission UN/ECEdet inom ekonomiska för EuropaFN av:s
ocksågränsöverskridande effekter industriolyckor och hartionen avom

Seveso-direktivetvidhaft betydelse inom EU utarbetandet detstor av nya
förebyggaför begränsa följdernaSeveso åtgärder ochIl att avom
farligaallvarliga olyckshändelser där ingår.ämnen

förprincipFörorenaren betalar-principen år 1972 OECDantogs enav som
avsågFrån börjanfördelning för skyddet föroreningar.kostnaderna motav

medkostnader för fortlöpande föroreningarprincipen i huvudsak som
haroch Principenhänsyn hälsa miljön behövde minskas.till människors

åtgärdersedan till kostnader förutvecklats inom OECD ävenatt avse
till följd olyckor. lavsedda förebygga och skydda föroreningaratt mot av

tidigareinledningen till Industriolyckskonventionen nämnts,anges, som
principskall allmänförorenaren betalar-principen betraktasatt som en

i kapitel 12.inom miljörärt. Härtill återkommer viinternationell senare

för förebyggandemed vägledande principerOECD:s rekommendationer
behandlar rollerkemikalieolyckor deberedskap för vidoch insatserav,

dessa. intressenterankommerolika intressenter har och det ansvar som
eller andra anställdaföretagsledningenmyndigheter olika nivåer ochär

farliga Deföretag verksamhet med hanteringi driver ämnen.avsom
det frågafrågor för säkerheten inom de företaghar betydelse ärsomsom

riktlinjer förkravet på införandetbehandlas i principerna, t.ex. avom
tänkta omfattaverksamhet. Sådana riktlinjersäkerheten inom varje är att

driftoch anlägg-lokalisering, konstruktionplanering, utformning, av
frågor uppställningsäkerhetsarbetet. Andraningen uppföljning ärsamt av

myndigheternasiinrättande kontrollsystemsäkerhetsmål och ettavav
planeringpåbehandlar också kravregi. vägledande principernaDe av

negativa följdernabegränsar deräddningstjänsten och insatser avsom
de olyckor inträffar.som

till uppgiftprincipernaMyndigheterna har enligt de vägledande att
församhället åtgärdermotivera intressenter inom alla sektorer i vidtaatt

vid olyckor vidtaförebyggande beredskap for och insatser samt attav,
Myndigheterna också krävaåligger och dem. böråtgärder en avsom var

under-företagsledningen undersöker och olyckor. börDerapporteraratt
slutsatsersöka betydelsefulla olyckor och sprida infonnation det.ex.om
underlättaMyndigheterna bör slutligendragits vid undersökningarna.som

förebyggandeerfarenheteroch befrämja utbyte information och av,av om
vid olyckor.beredskap för och insatser
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har principerna förstahands-enligt de vägledandeFöretagsledningen
farlig anläggning uppförs drivsför utfonnas, och på ettattansvaret en

för säkerheten. omfattar bl.a. skyddetsäkert Principema hälsasätt. som av
integrerad företag omfattaoch miljö, bör del i varje och ända-vara en

riktlinjer för förmålsenliga säkerheten. måste principernaKrav attvara
säkerheten vid företaget tillämpas anställda alla nivåer.av

Enligt vägledande principerna farligade bör tillverkare ämnenav vara
skyldiga främja säker hantering varje farligt deämneatt en av som
producerar. gäller hela livscykel i enlighet medAnsvaret principenämnets

s.k. produktansvar product stewardship. Företagsledningen börom
vidare inte utnyttja för genomförande arbete, dettaentreprenörer av om

säkerheten. Endast kan bedömas utföraäventyrar entreprenörer som
tjänsterna i enlighet med gällande föreskrifter och företagets riktlinjer för
säkerheten bör anlitas.

Principema ställer krav på företagsledningen övervakar ochatt
kontrollerar säkerhetskravet uppfylls Fatt entreprenörerna. öretags-av
ledningen bör också ha rutiner för till säkerheten inte äventyrasatt attse

reparationer eller modifikationer anläggningen, utrustningen,genom av
anordningar eller metoder. Företagsledningen bör genomföraprocessen,

åtgärder för förvissa sig regelbunden och systematisk kontrollatt attom
säkerheten genomförs vid företagets alla farliga anläggningar. Detav

gäller också anläggningar tillhör dotterbolag och, så långt möjligt,som
anläggningar tillhör bolag företaget delägare Företags-ärsom som
ledningen bör undersöka alla betydelsefulla förtillbud klarläggaatt

och förorsaken vidta åtgärder felaktighetertill i teknologirättaratt som
förfarande.eller

anställdaAlla bör enligt de vägledande utföraprinciperna sina arbeten
säkert och aktivtsätt bidra till utvecklingen riktlinjerna för säker-ett av

heten och säkra förfaranden. En anställd bör ha utföra varjerätt vägraatt
uppgift han eller hon kan skapa omotiverad risk för olyckatrorsom en en
med farliga ämnen. Den anställde företagsledningenbör tillgenast

anledningen till sin utföra dessa uppgifter eller varjevägranrapportera att
situation skulle kunna utvecklas till sådan olycka. Ingen åtgärd tillsom en
förfång anställd bör enligtför principerna genomföras, denen om

i god införanställde klagar andra anställda ansvariga förärtro som
säkerheten.
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6 Seveso

vidareutveckling Generellt kanSeveso Sevesoär sägas atten av
omfattandekraven företag och isåväl myndigheter högreärsom mer

principer förSeveso jämfört med Seveso OECD:s vägledande säker-
för direktivetshetsarbetet har, haft betydelse inne-nämnts, storsom ovan

håll bl.a. organisationsfrågor har fått uppmärksamhet iatt storgenom
uppnå hög säkerhet.strävan att

Skillnader mellan Seveso och SevesoI

viktigaste skillnaderna mellan och kanDe Seveso l Seveso samman-.
fattas enligt följande.

har vidare tillämpningsområdeSeveso Seveso länett genom-
dess tillämplighet inte begränsad till vissaäratt typer av

industriell generellt tillämpligt all verk-verksamhet ärutan
samhet farliga i viss omfattning. Blanddär Förekommerämnen
farliga miljöfarliga tillkommit ihar kategorinämnen ämnen
Seveso vilken iinte finns med Seveso

har införtsl Seveso till skillnad från Seveso tröskelvärdenl-
för samtliga farliga omfattas direktivet. Dettaämnen som av
innebär vissa verksamheter med ringa hanteringatt aven
farliga i formellt omfattasdag Sevesoämnen utan attsom av

egentligende kan till någon allvarligare olycka, inteupphovge
kommer omfattas Direktivet har därmed fåttSeveso ll.att av

klarare avgränsning.en

Myndigheternas verksamhets-kontroll och tillsyn liksom-
inforrnationsskyldighet ökar. Samtliga verksamhets-utövamas

omfattas i form blikommer någonSevesoutövare attsom av
skyldiga informera myndigheter sin verksam-behörigaatt om
het. verksam-Dessutom skall säkerhetsarrangemangen vid de
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heter högreomfattas den granskaskravnivån be-som av av
hörig myndighet.

Seveso i enlighet med OECD:s riktlinjer fokuseratär mera
på företagens säkerhetsmedvetande och organisation vadän

fallet i Seveso Bland samtligaskall verksam-är annatsom
hetsutövare omfattas direktivet utarbeta säkerhets-som av en
policy för sin verksamhet.

Kraven räddningstjänstplanering har utökats dels attgenom
kraven på verksamhetsutövamas interna planer för räddnings-
insatser preciserats, dels det i ställsSeveso ävenattgenom
krav behörig myndighet skall utarbeta planer föratt externa
räddningsinsatser.

Allmänhetens insyn och möjlighet lämna synpunkteratt
företagens säkerhetsarrangemang har utökats. Detta är en
utveckling gäller andra EU-direktiv. På detävensom
närliggande miljöområdet kan direktivet miljö-om
konsekvensbeskrivningar och PPC-direktivet nämnas som
exempel.

Lokaliseringsfrågor i Seveso och frågorär domino-nya om
effekter till följd samlokalisering farliga verksamheterav av
har fått väsentligt ökad uppmärksamhet i Seveso II.

Till skillnad från Seveso innehållerI Seveso bestämmelser
behöriga myndigheter i vissa fall kan förbjudaatt verksam-om

heter eller driften vid verksamhet. skallstoppa Detta skeen om
myndigheten säkerhetsarrangemangen vid verk-attanser en
samhet uppenbart otillräckliga och fårär ske den redovis-om
ningsskyldighet direktivet ålägger verksamhetsutövarensom
inte fullgörs i tid.

l det följande kommer vi beskrivning innehålletnärmare iatt ge en av
Seveso och Industriolyckskonventionen. Behovet lagstiftningav m.m.
för genomförandet Seveso för ratiñkationen Industriolycks-samtav av
konventionen och anpassningen till miljöskyddslagstiftningen tas upp

i kapitel ll nedan.gemensamt
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loch 2och syftet artiklarnaTillämpningsområdet

olyckshän-allvarligaartikelenligt förebygga1Syftet med Seveso är att
fördemföljdernaoch begränsa män-ingårdelser där farliga ämnen att av

ochkonsekventsäkerställasskyddsnivåer kanniskor och miljö, så högaatt
effektivt i hela gemenskapen.

farligadärtillämpas verksamheterartikel 2 påDirektivet skall enligt
ellerkvantiteterförekomma iförekommer eller kan motsvararämnen som

direktivet. Genomtilli bilaga löverstiger de mängder attangessom
vissa slagtillinte knutettill skillnad från Seveso lSeveso är av

vidgats. ltillämpningsområdedirektivetsindustrianläggningar har
skall tillämpasdirektivetibestämmelsernaartikel vidarenämnda attanges

bestämmelserEuropeiska gemenskapengemenskapensutan att om
arbetsmiljö-tillsåledes parallellarbetsmiljö påverkas. Seveso är

lagstiftningen.

Definitioner artikel 3

kopplat tilli likhet med Seveso Itillämplighetdirektivets ärDet nya
särskildadefinierasFarligafarligaförekomsten ämnenämnen. genomav
Förteck-kategorierochförteckningar ämnen.bilagor med över ämnen av

enligtgällervadförenklats jämfört meddocki harningarna Seveso som
Seveso

iBilaga 2farligamed fyra listorfinns bilagor ämnen.l överI Seveso tre
angivnamed särskiltomfattar tvâ listor,gäller lagring ochdirektivet en

kategoriermedtröskelvärdenhörandeoch därtillfarliga samtämnen aven
industriellgällertröskelvärden. Bilaga 3hörandeoch därtillfarliga ämnen

kategorierochmed farligaomfattar listaverksamhet och ämnen aven
kravnivånhögretillämpning denförtröskelvärdenfarliga ämnen samt av

farligakategorierinnehåller bilaga 4 ämnenSlutligenenligt direktivet. av
kategorierna.olikakriterier för desamt

skillnadingendärvidlistor. Detfinns endast två ettSeveso görsI om
hantering.formföremål för någondetellerendast förvaras ärämne avom

och densärskildaförteckning ämnenlistan innehållerDen överenena
finnsbåda listornaIfarliga sär-innehåller kategorierandra ämnen.av

direktivetsförnedredentröskelvärden delsskilda gränsenangersom
skallredovisningsärskilda högre kravdelstillämplighet, näranger
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tillämpas verksamhet.på Tyngdpunkten har listan medlagtsen
kategorier farliga harmedan listan med särskilda gjortsämnen ämnenav
relativt kort i jämförelse med Seveso

Verksamhetsbegregget i Seveso har vidare betydelse begreppetänen
industriell verksamhet i Seveso industriell verksamhetBegreppet är
nämligen begränsat till de delar farligaverksamhet där före-ämnenav en
kommer medan begreppet verksamhet enligt omfattar hela detSeveso
område under verksamhetsutövares ledning, farligadärsorterarsom en

finns vid eller flera anläggningar,ämnen inklusive elleren gemensamma
därtill hörande infrastrukturer eller aktiviteter. verksamhetEn enligt
Seveso omfattar således inte endast de delar där farliga ämnen
förekommer verksamheten i dess helhet.utan

Industriell verksamhet i Seveso I begreppet anläggningnärmastmotsvarar
i Seveso ll. Med anläggning nämligen teknisk enhet inomavses en en
verksamhet där farliga tillverkas, används, hanteras eller förvaras.ämnen
Detta inbegriper all utrustning, alla konstruktioner, ledningar, maskiner,
verktyg, särskilda industrijämvägsspår, bryggor,lastkajer, pirar, magasin
eller liknande anordningar, flytande eller fasta, nödvändiga förärsom
anläggningens drift.

Seveso tidigareär, betydligt utförligt och detaljeratnämnts, änsom mer
Seveso l och innehåller därmed också fler definitioner Seveso Utöverän
de nämnda begreppen, farliga verksamhet och anläggning,ämnen,ovan
definieras verksamhetsutövare, allvarliga olyckshändelser, fara, risk och
lager i direktivet. Verksamhetsutövare och allvarlig olyckshändelse i
Seveso verksamhetsidkare och storolycka i Sevesomotsvaras Iav
medan lager ingår del definitionen industriell verksamhet isom en av av

ÖvrigaSeveso begrepp definieras inte i Seveso

Undantag artikel 4

Undantagen i de båda direktiven i desamma. Något undantagär stort sett
för tillverkning och förvaring explosiva krut och ammunitionämnen,av
finns emellertid inte i Seveso II. Att vissa verksamheter undantagits från
direktivets tillämpningsområde innebär emellertid inte de svenskaatt
reglerna på området inte kan omfatta sådan verksamhet. Seveso är
nämligen i likhet med Seveso minimidirektiv ochI det står de enskildaett

fritt själva besluta regler.staterna att strängareom
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artikel 5skyldigheterallmännaVerksamhetsutövamas

skyldigheter.allmännaverksamhetsutövamasartikel i SevesoI 5 anges
omfattasverksamhetsutövaregäller samtligabestämmelseDenna avsom

verksamhets-tillartikelnenligtskalldirektivet. Medlemsstaterna attse
allvarligaförebyggaFörkrävsåtgärdervidtar alla attutövama som

ochmänniskorfördessaföljdernaför begränsaocholyckshändelser att av
verksamhets-tillskallmedlemsstaternamiljö. Vidare attatt seanges

deallastyrkakanmyndigheterbehörigahelst för attnärutövama som
Bestämmelsenvidtagits.direktivetföreskrivs iåtgärdernödvändiga som

ioch 4 Sevesoprincip artiklarna 3imotsvarar

skyldighetersärskildaVerksamhetsutövamas

skyldigheter.särskildaverksamhetsutövamasoch 9artiklarna 7I anges
kravnivåeri tvåindeladedirektivetomfattas ärverksamheterDe avsom

och iverksamheteniförekommerfarligavilkaberoende ämnen som
defini-uppdelning framgårske. Dennadetta kanvilka mängder antas av

verk-vilkaartikel 2ochartikel 3farliga itionen ämnen angersomavav
finnsbestämmelserdessabådadirektivet. Iomfattassamheter avsom

tillbilagai Ifarligamedlistornatill de nämnda ämnenhänvisningar ovan
direktivet.

artikel 6Anmälan

omfattasverksamhetersamtligaföranmälan gällerArtikel 6 avsomom
det gällernyanläggningvid närAnmälan skalldirektivet. samtgöras

krañ. Iträdde idirektivetfrån detårverksamheter inombefintliga atttre
tillupplysningarrelevantaallaredan lämnatverksamhetsutövarende fall

tordeHärmedinteanmälannågonmyndigheter behöver göras.behöriga
säkerhets-kravet påomfattasverksamheterfrämst avsomavses

enligt Sevesoredovisning

innehålla följande.skallanmälanEn

verksamhets-verksamheten ochföradressuppgifterochNamn-
utövaren.
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Uppgifter vilka farliga ellerämnen ämnen somom grupper av-
omfattas direktivet.ingår verksamheten ochi av

bedrivs bedrivas.Uppgifter den verksamhet eller skallsomom-

omgivningspåverkan.Information om-

förändringar betydelse för uppgifterVid i verksamheten har de somsom
lämnats i anmälan skall verksamhetsutövaren omedelbart informera

information vid definitivberörda myndigheter. Vidare skall lämnas
nedläggning anläggning. säkerhetsarrangemangen vidOm enav en
verksamhet bedöms otillräckliga skall den behörigauppenbartsom
myndigheten driften videnligt artikel förbjuda idriñtagandet ellerl7

Ävenverksamheten. i de fall anmälan inte i tid kan denlämnas
behöriga myndigheten förbjuda artikel detverksamheten enligt 17. I

fallet detta emellertid inte någon skyldighet endastär utansenare en
möjlighet. Artikel kommer behandlas längre fram.l7 närmareatt

Säkerhetspolicy artikel 7

Enligt artikel skall de verksamhetsutövare endast omfattas den7 som av
lägre kravnivån utarbeta företagets Säkerhetspolicy fördokument medett

förebygga allvarliga olyckshändelser ioch till den tillämpasatt attse
verksamheten. finns inget kravDet dessa verksamhetsutövare skallatt
inge säkerhetspolicyn till behöriga myndigheter med mindre dessaän att
särskilt begär det. verksamheter omfattasFör den högre kravnivånsom av
skall däremot säkerhetspolicyn ingå del den säkerhetsrapportsom en av

företagdessa enligt artikel 9 skyldiga inge till behörigaär attsom
myndigheterjämte säkerhetssystem för till säkerhetspolicynett att attse
genomförs.

bilagaI lII till direktivet vilka uppgifter säkerhetspolicyn ochanges som
säkerhetssystemet verksamhetens säkerhetsorganisation skall innehålla.
Kraven på vad säkerhetspolicyn skall innehålla kortfattade.är
Beskrivningen säkerhetssystemets innehåll däremot omfattande. Förärav
de allra minsta och enklaste verksamheterna torde säkerhetspolicyn kunna

relativt enkel. Det dock viktigt den uttryck for genuintgöras är att ettger
säkerhetsmedvetande och inte endast slentrianmässigt upprättadär en
handling.
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handlingsprinciperoch allmännainnefattar målSäkerhetspolicyn som
säkerhets-hantering riskerna. lförställtverksamhetsutövaren avupp

sinriskanalys,kontinuerligförredovisaskall företagen systemsystemet
hanteringenriskfylldadenberördpersonalorganisation och den är avsom

skall kunnaför arbetetorganisationenstyrningi verksamheten, attav
verksam-ändringar ihanteringenförhållanden,säkrabedrivas under av

förmetodernödsituationerplanering förochidentifieringheten, samt
säkerhetsarbetet.samladedetkontrollresultatuppföljning och av

återverkningarbetydandekan fåändring i verksamhetenVid avse-som
enligtverksamhetsutövamaskallolyckshändelserför allvarligaende faran

säkerhetspolicynrevideranödvändigt,detoch,artikel 10 äröver omse
och säkerhetssystemet.

och 10artikel 9Säkerhetsrapport

omfattasverksamhetsutövareskall deEnligt artikel i Seveso9 avsom
behörigatillsäkerhetsrapportingedirektivetkravnivån iden högre en

verksamheterflertalet deförgällakommermyndigheter. Detta att somav
artikel i Sevesoenligt 5säkerhetsredovisninglämnadag skyldigai är att

Syftet säkerhetsrapportenmed är att

allvarligaför förebyggaSäkerhetspolicyvisa attatt en
dennatillförsäkerhetssystemolyckshändelser och attattett se

bilaga lll,enlighet medinförts igenomförs har

identifieratsolyckshändelser harallvarligafaror förvisa att
demför förebyggavidtagitsåtgärder harnödvändigaoch attatt

miljö,människor ochförföljdernaoch begränsa

allaunderhålldrift ochkonstruktion,utformning,visa att av
sambandharinfrastrukturerochlagerplatseranläggningar, som

fara förslagmed olikasambandhardriften ochmed ett avsom
uppvisarverksamheten,olyckshändelser inomallvarliga

tillförlitlighet,säkerhet ochtillräcklig

ochharräddningsinsatser upprättatsplaner förvisa interna4. att
utarbetamöjligtdettillhandahålla underlag gör att ensom
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plan för räddningsinsatser allvarlig olycks-extern om en
händelse skulle inträffa.

säkerställa fårde behöriga myndigheterna tillräcklig infor-att
mation för kunna besluta lokalisering aktiviteteratt om av nya
och markanvändning omkring befintliga verksamheter.

l bilaga till direktivet vilka uppgifter alltid skall ingå ianges som en
säkerhetsrapport. Jämfört med dagens säkerhetsredovisningar kravenär
säkerhetsrapportens innehåll utförliga och preciserade. Säkerhets-mer

fokuserad säkerhetstänkandet inom organisationen.ärrapporten mer
Ökad vikt har bl.a. lagts vid Företagens kontrollsystem för uppföljning av
säkerhetsarbetet. Således krävs bland metoder införs förannat att att
kontinuerligt kunna utvärdera efterlevnaden de mål verksamhets-av som. ställt inom förutövaren företagets Säkerhetspolicy för före-upp ramen
byggande allvarliga olyckshändelser. Stor vikt har lagts vidävenav
verksamhetens omgivning både med avseende den risk omgivandesom
aktiviteter och den risk verksamheten förutgör omgivningen.utgörsom
Redovisningen möjliga scenarier for allvarliga olyckshändelser i säker-av
hetsrapporten skall omfatta både sådana omständigheter hänförligaärsom
till verksamheten och sådana utanförligger själva verksamheten. Ensom

betydelsefull nyhet säkerhetsrapporten skall innehålla under-är attannan
lag för beslut i lokaliseringsfrågor. Härtill återkommer vi i anslutning till
artikel 12 särskilt behandlar frågor fysisk planering.som om

Säkerhetsrapporten skall i likhet med anmälan enligt artikel inges till6
behörig myndighet. Tiderna för ingivande säkerhetsrapporten vidav nya
verksamheter de för anmälan. detär När gäller befintligasamma som
verksamheter gäller dock något längre tider för inge säkerhetsrapportenatt

vad gäller för anmälan. befintligaän För verksamheter omfattassom som
Seveso l gäller tid längst fyra år från det det direktivetattav en om nya

träder i kraft och för befintliga verksamheter inte omfattas Sevesosom av
gällerl tid fem frånår det det direktivet kraft.träder i Haratten om nya

relevanta redovisningar enligt lagstiftning kan dessa, förupprättats annan
undvika dubbelarbete, ställas till säkerhetsrapport eller ingåatt samman en

del i säkerhetsrapport, förutsättningallt under kraven iattsom en en
artikel uppfylls.9

Vid ändringar i verksamheten kan få betydande återverkningarsom avse-
ende faran för olyckshändelser skall verksamhetsutövaren enligt artikel 10

och vid behov revidera säkerhetsrapporten.över skall säker-Därutöverse
hetsrapporten regelbundet och uppdateras minst femte åröver vartses
eller vid vilken tidpunkt helst verksamhetsutövarens ellerannan som
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berättigatdettafaktainitiativ, görmyndighetensbehöriga närden nya
kunskapsutveck-ochutvecklingentekniskabeakta denför kunnaeller att

område.riskbedömningenslingen

myndigheternabehörigadeIjämfört med Sevesoväsentlig nyhet ärEn att
intemyndigheternainges. Omde säkerhetsrapporterskall granska som

säkerhetsrappor-ellertillräckligasäkerhetsarrangemangen är attattanser
uppgifter. Ytterstkompletterandebegärabristfällig kan deär omten

skall denotillräckligauppenbartbedömssäkerhetsarrangemangen som
driftenidrifttagandet ellerförbjudaartikel 17myndigheten enligtbehöriga

Även i tidinte lämnassäkerhetsrapporteni de fallverksamheten.vid
artikel Ienligt 17.verksamhetenförbjudabehöriga myndighetenkan den

beträffandetidigaredet emellertid,fallet nämntsdet är somsenare
möjlighet.endastskyldighetinte någonanmälan, utan en

artikel 11räddningsinsatserPlanering för

artikel 9omfattasverksamhetsutövareskallEnligt artikel 1l avsomen
i säkerhetsrapportenräddningsinsatserplan förinternutarbeta samten

skall kunnamyndighetbehöriginformation förtillräckliglämna att
räddningsinsatser.förplanupprätta externen

följande mål.medskallräddningsinsatserförPlanerna upprättas

och deminimerasföljdernaolyckor såoch ingripaAvgränsa attmot-
begränsas.och egendommänniskor, miljöorsakasskador som

miljö frånochmänniskorför skyddanödvändiga åtgärderVidta att-
olyckshändelser.allvarligaföljderna av

berördatillallmänheten ochtillnödvändig informationLämna organ-
myndigheter i området.och

allvarligeftermiljönåterställa ochåtgärder forVidta att ensanera-
olyckshändelse.

direktivet.tilli bilaga IVingå i planernaVilka uppgifter skall angessom

verk-informationoch denför räddningsinsatserinterna planenDen som
utarbetandet deförunderlagskall lämna externasamhetsutövaren avsom
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räddningsinsatser Medplanerna för skall ingå i säkerhetsrapporten. stöd
information i säkerhetsrapporten enligt direktivetden kansomav ges

behörig myndighet besluta för räddningsinsatser intenågon planatt extern
behöver Utarbetandet interna förden planen räddnings-upprättas. av

skall samrådinsatser ske i med de anställda och vid utarbetandet denav
planen för räddningsinsatser skall allmänheten tillfälleexterna attges

lämna synpunkter.

Både den interna enligtoch den planen för räddningsinsatser skallexterna
direktivet granskas med jämna inte böroch tidsintervallprövas över-som
stiga form förår. Någon kontrollsystem måste således finnastre attav
följa planerna. Vidare i artikeln åtgärder skallnödvändigaattupp anges
vidtas för planerna krafti dröjsmål vid allvarligsättsatt utan en
olyckshändelse eller tillbud sådan. Härmed torde nännast atten avsesom
det finns effektiva lannsystem.

Enligt Seveso skall information lämnas internal åtgärdsplanerom
inklusive säkerhetsutrustning, alannsystem och de finnsresurser som
tillgängliga inom företaget i händelse storolycka. Vidare skall bl.a.av en
information lämnas till behöriga förmyndigheter de skall kunnaatt
förbereda åtgärdsplaner. Något krav åtgärdsplanerexterna att externa
skall finns dock inte i Sevesoupprättas

Dominoeffekter artikel 8

Artikel 8 gäller dominoeffekter till följd samlokalisering farligaav av
verksamheter. Artikeln uppdelad i två skallFörst de verksamheterär steg.

kan upphov till dominoeffekter identifieras behörig myndighetsom ge av
med stöd de uppgifter lämnas i anmälningar och säkerhetsrappor-av som

Därefter skall de verksamhetsutövare verksamheter identifieratster. vars
utbyta information med varandra och säkerhetsarrangemangen tillanpassa
situationen. skall infonneraDe allmänheten förse räddnings-ochäven
tjänsten med den infonnation behövs för förde planernaatt externasom
räddningsinsatser skall kunna upprättas.

Lokaliseringsfrågor artikel 12

Frågor lokalisering och markanvändning inyhet Seveso II.ärom en
Medlemsstaterna skall enligt artikel till riktlinjerna för12 markan-attse
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begränsningochallvarliga olyckorförebyggandetvändning innefattar av
lokalisering verk-skall finnas förReglerderas konsekvenser. av nyaav

verksamheterbefintligagenomförandet modifikationersamheter, avav
anläggningar.befintligautveckling i närhetenoch villkoren för avny

ändamåls-Vidare skalldärvid beaktas.skyddsavstånd skallBehovet av
samrådsförfaranden finnas.enliga

Informationsskyldigheten artikel 13-15

möjlighet siginformation ochAllmänhetens till överrätt att yttraom
den högreverksamheter omfattasvid desäkerhetsarrangemangen avsom

direktiveti detuppmärksamhetkravnivån har fått änstörreavsevärt nya
Enligt artikel skall medlemsstaternavad fallet 13i Seveso sesom var

lämpligt uppträdande vidsäkerhetsåtgärder ochtill infonnationatt omom
berörastillhandahålls kanallvarlig olyckshändelse avpersoner som enen

tilli artikel bilaga V direk-verksamhet Isådan olycka vid som avsesen
skall till allmänheten.upplysningar lämnastivet vilkanärmare somanges

betydande förändringartredje år eller vidInfonnationen skall över vartses
Informationenuppdateras eller förnyas.och, vid behov,verksamhetenav

femte d.v.s. medskall förnyas minst år,till allmänheten vart samma
för säkerhetsrapporten.intervall gällersom

få tillgång till säkerhetsrapportenskall allmänhetenDärutöver samt
möjlighet sigatt yttra om

i artikelsådana verksamheterplaneringen som avsesav nya-

ställerbefintliga verksamheterväsentliga förändringar somav-
direktivetenligt artikel 12 i ochkrav lokaliseringsprövning

anordningar kring befintliga verksamheter.-

infonnation till angränsandebestämmelserArtikel innehåller13 även om
tillämpa direktivetsskall lämnas så de kanmedlemsstater. Infomation att

planering i artiklarnaberedskapsplanering och fysisk 1lbestämmelser om
och 12.

omfattas direktivet.verksamheterArtikel 14 gäller samtliga som av
skallinformation verksamhetsutövamaArtikeln handlar dels den somom

myndigheternasefter olycka, delslämna till behöriga myndigheter omen
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återställningsåtgärder vidtas olyckanför sanerings- och samt attattansvar
vidtas.analyseras och förebyggande åtgärderatt

tillskall lämnaBestämmelser information medlemsstaternaom som
Motsvarande bestämmelse i Sevesolkommissionen finns i artikel 15.

myndighet förmedlarfinns i artikel Räddningsverket i dag denl är som
information till kommissionen.

Driftförbud artikel 17

Enligt artikel skall driften eller idrifttagandet verksamhet,17 en enav
anläggning eller lager, eller del dessa, förbjudas denågonett omav
åtgärder for förebygga ellervidtas verksamhetsutövaren attsom av
begränsa allvarliga olyckshändelser uppenbart otillräckliga. Vidareär
skall det möjligt förbjuda driften eller idrifttagandetattvara av en
verksamhet, anläggning eller lager, eller någon del dessa,etten av om
verksamhetsutövaren inte lämnat anmälan, säkerhetsrapport eller
information föreskrivs i direktivet i tid. beslut driftförbudEttsom om
skall enligt artikeln kunna överklagas verksamhetsutövaren.av

Tillsyn artikel 18

Artikel 18 handlar tillsyn. Behöriga myndigheter skall upprätta ettom
för tillsyn eller andra kontrollåtgärder sig förlämpar densystem som

aktuella verksamhet. Tillsynen skall oberoende desketypen av av om
lämnatsredovisningar föreskrivs i direktivet Tillsynen skallin.som

omfatta systematisk granskning de tekniska system samten av
organisations- driftsystemoch tillämpas i verksamheten.som

tillsynenFör skall finnasdet tillsynsprogram för alla verksamheter.ett
Tillsynsprogrammet fastställasbör grundval systematisk bedöm-enav
ning riskerna för allvarliga olyckshändelser. så inte skett skallOmav om
verksamheten omfattas artikel 9 åtminstone årlig inspektion göras.av en

Efter varje inspektion skall den behöriga myndig-utarbetasrapporten av
heten och skall rimligdet behövs den behöriga myndigheten inom tidom
följa inspektionema i samarbete med verksamhetens ledning.upp
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ha möj-utövandet tillsynenförskall ocksåbehöriga myndighetenDen av
verksamhetsutövarenfrånkompletterande informationbegäralighet att

olyckshändelser.allvarligarisken forbedömadet behövs for kunnaattom

artikelSekretess 20

behörigatilllämnatsUppgifterhandlar sekretess.Artikel 20 somom
nationellenligtfår sekretessbeläggaskommissionenmyndigheter eller

lagstiftning uppgifterna äventyrarom

myndigheternabehörigaöverläggning med devidsekretess-
och kommissionen,

ochrelationerinternationellai samband medsekretess-
nationellt försvar,

allmän säkerhet,-

pågående rättegång,ellerförundersökningssekretess en-

immaterialrätter,inbegripetindustrihemligheteraffárs- och-

privatliv ochenskildasberöruppgifter eller register som-

debegärtredje denneuppgifter lämnats attomav mansom-
förbli hemliga.skall

Industriolyckskonventionen7

författningsändringarvilkaingår bl.a. äruppdragl vårt övervägaatt som
Industriolyckskonventionen.svensk ratiñkationnödvändiga för aven

medmiljöskyddssystemfolkrättsligtkonvention delNämnda är etten av
förkommissionekonomiskautarbetatskonventioner inom FN:ssom
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effekternämnda konvention gränsöverskridandeUtöverEuropa. avom
gränsöverskridandefinns konventionenindustriolyckor långvägaom

miljökonsekvensbeskrivningar iluftföroreningar, konventionen ettom
skyddgränsöverskridande sammanhang och konventionen ochom

internationellaanvändning gränsöverskridande och sjöar.vattendragav
information till allmänhetenArbete pågår med konventionäven en om

underskrivenoch allmänhetens inflytande, bli under år 1998.väntassom

lndustriolyckskonventionen för central- ochhar särskilt betydelse destor
östeuropeiska länder där det modernisering och uppbyggnadpågårnu en

industrin. föraBestämmelserna i konventionen det bl.a. möjligtgör attav
kunskap och åstadkomma utbyte teknologisk information.över ettatt av

Kapacitet skapas för frågorockså inom administrationen behandling av
säkerhet och beredskap i samband med farlig industriell verksamhet.om

Allmänna bestämmelser artikel 3

lndustriolyckskonventionensI allmänna bestämmelser sigåtar parterna,
d.v.s. konventionsstatema, vidta lämpliga åtgärder och samarbeta inomatt

för konventionen för skydda människor och miljö olyckor iatt motramen
verksamheter med hantering farliga skall i möjligasteParternaämnen.av

förebyggamån sådana olyckor, minska deras frekvens och svårighetsgrad,
vidta beredskapsâtgärder och räddningsinsatser, inklusive återställande-
åtgärder. Parterna skall vidare informationsutbyte, konsultationergenom
och andra samarbetsåtgärder onödigt dröjsmål utveckla tillämpaochutan
riktlinjer och strategier för minska förriskerna och konsekvensernaatt av
industriolyckor. Parterna åtar sig också säkerställa företagsledningaratt att
tvingas vidta alla åtgärder krävs för säkert kunnasättatt ettsom
genomföra den farliga verksamheten och förebygga industriolyckor.

Tillämpningsområde artikel och1 2m.m.

lndustriolyckskonventionen tillämpas vid förebyggande olyckor ochav
vid beredskap för och insatser vid industriolyckor kan orsaka gräns-som
överskridande effekter. Med effekt i det här sammanhanget ävenmenas
verkningar industriolyckor orsakade naturkatastrofer. begräns-Denav av

tillning gränsöverskridande effekter finns i konventionen detnärsom
gäller kraven förebyggande åtgärder och beredskapen vid farlig verk-
samhet kommer sannolikt få liten betydelse praktiken.i kanStaternaatt
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förlagstiftning och villkornämligen rimligen tillämpainte strängare en
i grannland vadverksamhet olycka kan medföra effekterdär änett somen

inom detskall för verksamheter med effekter endastgälla andra egna
farligberedskapen vidlandet. förebyggande åtgärder ochReglerna om

verksamhet således enhetliga.bör vara

indirekta, omedelbaraMed effekt alla direkta elleri konventionenmenas
för blandeller fördröjda skadliga följder industriolycka annatav en

och djur,människor, växter-

luften ochmarken, vattnet, naturen,-

nämnda faktorerna ochväxelverkan mellan de-

historiskakulturarv, inklusivemateriella tillgångar och-
monument.

internationellt samarbeteKonventionen skall tillämpas ömse-även om
forskning och utveckling. Densidigt bistånd industriolyckorvid samt

teknikutbyte inomförutsättningar för informations- ochskall vidare skapa
området industriolyckor.

tillämpasIndustriolyckskonventionen skall inte på

radioaktivaeller nödlägen medkämtekniska olyckor ämnen,a.

anläggningar,olyckor vid militära

industriolyckoreffekternadammolyckor med undantag av avc.
till följd olyckor,sådanaav

med undantagmed landbaseradolyckor i samband transport av

vid sådana olyckor,räddningsinsatser

verksamheten,för den farligaplatsentransport

modifieradeolycka genetisktutsläpp till följde. av av
organismer,
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till verksamheter i marin miljö, inbegripetolyckor följd av
utforskning utvinning havsbotten,och frånav

till olja eller andra skadligautsläpp sjöss ämnen.av

händelseMed industriolycka konventionens definitionerenligt enavses
till följd form verksamhetokontrollerad utveckling i varje somav av
omfattar farliga tillverkning,Sådan verksamhet kanämnen. vara an-
vändning, lagring, hantering, omhändertagande eller i dentransport
utsträckning faller för konventionens tillämpnings-sådana inom ramen
omrâde. där eller fleraMed farlig verksamhet varje verksamhet ettavses
farliga förekommer eller kan förekomma i mängder motsvarandeämnen
eller överstigande tröskelvärden till konventionen.de i bilaga lsom anges
Övriga begrepp definieras gränsöverskridande effekter, företags-ärsom
ledning och upphovspart, berörd och allmänheten.part, utsatt part, part

Identifiering, konsultationer och rådgivning artikel 4

Upphovsparten den under vilkens jurisdiktion industriolyckapart en
inträffar eller befaraskan inträffa har skyldighet vidta åtgärder föratten

identifiera farliga verksamheter och säkerställa berördaatt att parter
underrättas varje sådan verksamhet. Diskussioner kan inledas mellanom
berörda identifiering de farliga verksamheter rimligenparter om av som
kan orsaka effekter.gränsöverskridande bilaga till konventionenI I anges,

iverksamhet den den klassificerasnämnts, när är art attsom ovan en av
farlig verksamhet och därmed omfattas bestämmelserna under-som av om

rättelse och diskussioner. Vid oenighet kan frågan hänskjutas till en
undersökningskommission för råd. Bestämmelser sådan kom-om en
mission och förfarandet mellan berörda finns i bilagoma och IIIparter

konventionen.till Om UN/ECE-konventionen miljökonsekvens-om
beskrivningar den s.k. Esbo-konventionen tillämpas verksamheten- -
och den beskrivning innefattar utvärdering degörs gräns-som aven
överskridande effekterna industriolyckor, skall det slutliga beslutetav som
fattas enligt nämnda konvention uppfylla relevanta krav enligtävenanses
Industriolyckskonventionen.

Enligt Hot- och riskutredningen inte Industriolyckskonventionensanses
bestämmelser förebyggande beredskap för närvarandeåtgärder ochom

tillämplig på några verksamheter i Sverige. verksamheter, tillDevara som
följd vad i bilaga till konventionen skulle under-Iav som anges vara
kastade bestämmelserna, sådant för-inte lokaliserade iär sättett
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olycka dem fårvidterritorium gräns-hållande till andra staters att en
ochemellertid förändrasFörhållandena kanöverskridande effekter. en

fall skall reglernaoch i såbedömningkan göragrannstat omen annan
identifiering tillämpas.

utvidgning artikel 5Frivillig

verk-inleda diskussionerberördaEnligt artikel kan5 attparter enom
skall behandlaskonventionenbilaga tillinte omfattas Isamhet avsom

fallkan i dessa kommafarlig verksamhet. Parterna överens attomsom en
under-frågan tillhänskjutarådgivningsmekanism elleranvända enen

överenskommelse mellanEfterför få råd.sökningskommission ettatt
falletdet aktuelladel den ikonventionen eller någonkanparterna av

farligdentillämpas verksamhetenkomma att var ensom om
i konventionens mening.verksamhet

artikelFörebyggande åtgärder 6

Förebyggaåtgärder forvidta lämpligaartikel skallEnligt 6 attparterna
industri-risken forför minskaindustriolyckor, inbegripet åtgärder att

i bilaga till konven-åtgärder beskrivs IVExempel sådanaolyckor.
företagsledningen visa hur denskallUpphovsparten âläggationen. att

kan skegenomföras säkert Detfarliga verksamheten kan sätt.ett
infonnation ltillhandahållerföretagsledningenatt processen.omgenom

och utvärdering deni den analysvad bör beaktasbilaga V avanges som
utföras.farliga verksamheten börsom

lokalisering artikel 7Beslut om

förefter riktlinjerEnligt artikel skall upphovsparten7 sträva antaatt
betydelse-för regleringfarliga verksamheter ochlokalisering avav nya

Syftetfarliga verksamheter.redan existerandeändringar ärfulla som avser
berörda miljö.och samtligarisken för befolkningenminimera partersatt

for ända-antagandet riktlinjereftersträvaskallDe utsatta parterna enav
minimeras i områdenriskernamålsenlig samhällsutveckling så att som

industriolyckagränsöverskridande effekterförskulle kunna utsättas av en
utarbetandet rikt-bör vidorsakas farlig verksamhet. Parterna avsom av
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linjerna beakta bl.a. resultaten riskanalysen enligtoch utvärderingenav
bilaga V i konventionen.

Räddningstjänstberedskap artikel 8

Enligt artikel 8 i konventionen skall vidta lämpliga åtgärder förparterna
vidmakthålla ändamålsenlig beredskap och säkerställa beredskaps-att att

åtgärder vidtas för genomföra insatser omedelbart inom sitt verksam-att
hetsområde. Vid utarbetandet planerna skall hänsyn till de slutsatsertasav

analysen och utvärderingen den farliga verksamheten lett till.som av
Upphovsparten skall vid utarbetande planer förse övriga med departerav
uppgifter den förfogar Parterna skall till planernaöver. stämmerattse

med varandra ochöverens där det lämpligt utarbetaär gemensamma- -
planer utanför verksamheterna. Planerna bör revideras regelbundet. De
beredskapsplaner beskrivs utförligt i bilaga VII.som avses

Information till och deltagande allmänhetenav
artikel 9

Enligt konventionens artikel 9 skall säkerställa infonnationparterna att
till allmänheten i de områden kan påverkas industriolyckages som av en

vid farlig verksamhet. Detta skall ske kanaleren parternagenom som
finner lämpliga. Detaljerade krav informationenpå finns i bilaga VIII.
Den berörda allmänheten skall så möjligt Upphovspartennär är av ges
tillfälle delta i den prövning verksamheten kanatt aktuell.av som vara
Upphovsparten skall säkerställa den allmänhetatt utsatta partens ges

möjligheter. Fysiska eller juridiska påverkas ellersamma personer som
kan komma påverkas skadligt de gränsöverskridande effekternaatt av av

industriolycka skall möjlighet använda lämpliga administrativaen attges
och rättsliga förfaranden motsvarande dem finns för i detsom personer

landet.egna

Alarmeringssystem för industriolyckor artikel 10

skallParterna enligt artikel 10 till det finns samordnade ochattse
effektiva alanneringssystem för industriolyckor på lämpliga nivåer.
Upphovsparten skall säkerställa de omedelbartatt utsatta parterna
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Nämiarealarmeringssystemen.lämpliga nivåerunderrättas genom
Berördakonventionen.tilli bilaga IXfinnsalanneringbestämmelser om
möjligtgenomförs såinsatsersäkerställa snartskall vidare att somparter

enligt deomständigheternatillhänsynmedutsträckninglämpligoch i
planer upprättats.som

artikel 11Insatser

ändamåls-säkerställakonventioneniartikel attenligt l lskallParterna
videllerindustriolyckavidvidtasenliga räddningsinsatser snarast en

begränsametodernaeffektivasådan. De attomedelbart hot mestenom
kanmedför ellerolyckaVidanvändas.skall därvideffekterna somen

säkerställaskalleffektergränsöverskridandemedföra parternakomma att
före-lämpligt bedömsså gemensamtåtgärderbehovet ärnär avatt av

enligtvidareskallberördaländerna. Deför de bådaträdare parterna
insatser.samordna sinaefterkonventionen sträva att

Ömsesidigt artikel 12bistånd

enligtfår denindustriolycka,i händelsebiståndbehöverOm part av enen
Denandrabiståndsådant partbegära parter.konventionenartikel i12 av

beslutfattaomedelbartskallsigbistånd riktar etttill vilken begäran omen
det be-möjlighethardenbegärande attdeninformeraoch parten geom

biståndet.föroch villkorenomfattningengärda biståndet samt avange
enlighetibiståndetskallkommerinte överens annat,Om gesparterna om

konventionen.tillbilaga Xfinns ibestämmelsermed som

för denansvarigbegärandeden ärföljernämnda bilaga partenAv att
övervakningenochsamordningenkontrollen,ledningen,övergripande av

bekost-begärandedentillhandahållasskall partensBiståndbiståndet.
densig föralltskall anstränga attbegärande sättnad. Den geparten

privi-dedenneshandlar vägnarbistående samtparten personer som
snabbtförbehövseller deimmunitet ettlegier, den genom-resurser som

behövainteskallbegärandebistândsuppgiftema. Denförande parten geav
pri-deutländskafast bosattasigeller hosmedborgaresina personeregna

skall under-begärandeDenimmunitet partenvilegier och den avses.som
skallegendom,ochutrustningbiståndspersonalanmäldförlätta samt som
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användas biståndssyñe,i komma till, vistas lämnai och dessatt
territorium.

bilaganAv följer vidare den begärande det gäller handlingarnäratt parten
direkt följd skalldet givna biståndet hålla den bistånds-utgörsom en av

givande eller de handlar dess skadeslösavägnarparten personer som
kompensera dem för dödsfall skada utrustningeller ellersamt annan

egendom används för biståndet. begärande skallDen partensom ansvara
för handläggningen yrkanden från tredje den biträdandepart mot partenav
eller de handlar på dennas vägnar.personer som

Varje får enligt bilagans bestämmelser begära bistånd för läkarvårdpart
eller tillfällig flyttning inom territorium råkatparts uten av personer som
för olycka.en

Kostnaderna för biståndet skall enligt huvudregeln i konventionen betalas
den begärande Men naturligtvis fria kommaärparten. parterna attav

kostnaderna skall fördelasöverens på l bilagan påpekassätt.att annatom
den biträdande helst får frånavstå helt eller delvis fåatt närparten attsom

ersättning för kostnader.

Forskning och utveckling artikel 14

artikelI 14 finns allmänna bestämmelser samarbetet i frågaom om
Åtagandenaforskning och utveckling. och fonnerna för detta samarbete

får bestämmas på sedvanligt inom försättparternaav ramen
konventionen.

Utbyte information och teknologi artikel 15av

Artikel 15 och bilaga XI innehåller bestämmelser informationsutbyte.om
krav ställs kommerDe uppfyllas inom för konventionensattsom ramen

löpande samarbete. Samma sak gäller utbytet teknologi.av



131998:SOU82

artikel 17kontaktställenmyndigheterBehöriga -
behörigafleraellerellerartikel upprättaskall enligt 17Varje utsepart en

varjeskallVidareändamål. utsekonventions partför dennamyndigheter
industriolyckormottagande larmförkontaktställeeller upprätta omett av
ömsesidigtbesked i frågoruppgiftmedkontaktställeoch att omett ge

skallVarjekontaktställe.och parthelstbistånd. börDet seett sammavara
föralarmeringssystemetochkontaktställenakontaktstället ellertill att

tillskyldigheteningå ibörtillgängliga.alltid Det attindustriolyckor är se
ochuppgifthar till emotmyndigheterde taattäven avgeatt som

tillgängliga.biståndframställningar ärom

artikel 22Sekretess

bestämmelserkonventionensinteartikel inverkar parternas22Enligt
personuppgifter,informationskyddaskyldigheterochrättigheter att om

intellektuell ägande-inbegripetdärikommersiell sekretess,ochindustriell
säkerheten. Dennationellaför denbetydelse partfrågor somrätt, samt av

erhållnatill denhänsynskallinformationskyddaderhåller sådan ta
vilka den lämnas.villkordehemligainfonnationens samtnatur

denför vilkasyftenfor deanvändasskall endastInfonnationen
tillhandahållits.

ochmellan SevesoSambandet8

Industriolyckskonventionen

förebyggasyftar tilllndustriolyckskonventionenoch attBåde Seveso
ochindustrinkemikaliehanterande attolyckshändelser inom denallvarliga

ochDirektivetsinträffa.skulleolyckorskadorna sådanabegränsa om
medgraddärför i högsammanfallertillämpningsområdenkonventionens

tillämplig påendast gräns-lndustriolyckskonventionen ärvarandra. Att
finnsifrån. Dethärvid bortseeffekter kommeröverskridande att
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säkerhetlägre påinte skäl tillämpa kravnämligen, nämnts, attovansom
förhållande länder.landet till angränsandeinom det iänegna

lndustriolyckskonven-har vidare tillämpningsområdeSeveso änett
farligaförekomstentröskelvärden avseendetionen eftersom direktivets av

motsvarande i Industiolyckskonven-lägre tröskelvärdenämnen är än
huvud-itionen. Tröskelvärdena i lndustriolyckskonventionen motsvarar

II.enligt Sevesosak tröskelvärden gäller för den högre kravnivånde som
ochdirektivetfarliga tröskelvärden iListoma med tillhörandeöver ämnen

vissakonventionen dock inte heltjämförbara med varandra. För ämnenär
klassificerasoch förmetanol, och brom många ämnen somsyre som

tröskelvärdenkonventionensmiljöfarliga i direktivet och konventionen är
tröskelvärdenarbete hannoniseringlägre. Inom EU pågår medett m.m.av

dei direktivet och konventionen. finns därför skälDet att anta att nuva-
Defmitionema irande skillnaderna kommer försvinna i framtiden.att

direktivet konventionen också i vissa avseenden. Dessaoch skiljer sig
skillnader dock begränsad betydelse.är av

verksamhetsutövare ochKraven enligt direktivet och konventionen
behöriga myndigheter avseende förebyggande åtgärder, lokalisering,

medräddningstjänstberedskap information sammanfaller i huvudsakoch
varandra. i direktivet regelGenerellt kan dock kraven ärsägas att mersom
omfattande och preciserade i konventionen.änmer

Med hänsyn till föreligger mellanden överensstämmelse såledessom
direktivet och konventionen bör samordnasvi bestämmelsernaattanser
för möjliggöra innebär visserligen dereglering. Dettaatt atten gemensam
svenska reglerna i vissa bliavseenden kommer något strängare änatt om
direktivets och konventionens bestämmelser följts för sig.skulle Ivar
gengäld blir samordnad regleringen lättöverskådlig och tillämp-en mer
ningen mindre byråkratisk. Fördelarna regleringmed anseren gemensam
vi klart överstiger de begränsade för vissanackdelar detta kan innebär
verksamhetsutövare. Till frågor återkommerden regleringennärmareom

i kapitel och nedan.l0 11

de mellanstatligaNär det gäller relationerna innehåller emellertid
lndustriolyckskonventionen vissa motsvarighetbestämmelser saknarsom

framför vidi Il. Detta gäller allt bestämmelserna biståndSeveso om
räddningsoperationer. Några omfattande ändringar i nuvarandemer
lagstiftning torde dock inte nödvändiga i anledning härav. Till dettavara
återkommer vi i kapitel 1
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åtgärderförebyggandeidentifiering farliga verksamheter,påKraven av
denochIndustriolyckskonventionenenligtberedskapsåtgärderoch

skall ske videnligt Sevesogranskning säkerhetsarrangemangen somav
fordrar någonkravnivådirektivets högreomfattasde verksamheter avsom

Industriolycks-prövningssystem. Igransknings- ellerform offentligtav
miljökonsekvens-iidentifieringen kankonventionen görasattanges

förutsättningEsbo-konventionen underbeskrivning den s.k.enligt att
utvärderingomfattar konventionens krav påbeskrivningen gräns-av

farliga verksamheter. Hurindustriolyckor vidöverskridande effekter av
direktivetsigdock inte iskallprövningssystemet närmareut vareangesse

eller konventionen.

miljökonsekvensbeskriv-miljöskyddslagstiftningen finns kravInom
innehåller defarliga verksamheterningar och tillåtlighetsprövningen av

konventionen.direktivet och Enkrävs enligtoffentlighetmoment somav
föreslogs ocksåi miljöprövningensäkerhetsfrågomaintegrering avav

emellertid inte någotlämnadeUtredningenoch riskutredningen.Hot-
dengrund dåsamordningen skulle ske påkonkret förslag hur denna av

arbete harmiljöskyddslagstiftningen. Dettapågående omarbetningen av
miljöbalkmed förslag tilli propositiondecember resulterat1997 ennu

råda vissemellertid fortfarandefårl997l98z45. Detprop. anses en
miljöskyddslagstiftningen kommerframtidaosäkerhet hur den att seom

vilkaövergripande prövningenskall dock denEnligt våra direktivut. av
följdernaoch begränsafordras för förebyggaåtgärder skall att avsom

miljökonsekvensbeskrivningentillallvarliga kemikalieolyckor anpassas
miljöskyddslagstiftningen.enligtoch tillståndsprövningen

nuvarandeöversiktligt beskriva detvi därförkapitel kommerI nästa att
miljö-säkerhetsfrågor och den svenskaochsambandet mellan miljö-

svenskaomarbetningen denskyddslagstiftningen. Med hänsyn till att av
beskrivningenslutfördmiljöskyddslagstiftningen inte kommerär attännu

miljöbalkförslaget tillmiljöskyddslagen, delsdels den nuvarandeavse
1997/98:45.det föreligger i prop.som
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miljösäkerhet ochHälsa,9

hälsa, miljö ochnäringslivet blir allt vanligare frågorlnom det att omse
grad hängersäkerhet frågorna i högi sammanhang. Skälet härtill ärett att

därför rationellt de också han-och påverkar varandra. Det är attsamman
helhetssyn märksi utveckling sådansammanhang. Enteras ett mot en

och iockså i Seveso-direktiven, i detbåde i det nuvarande och nya,
lndustriolyckskonventionen. utveckling såVi detta äratt som,enanser
långt finnsmöjligt, bör avspegla sig i den svenska regleringen. Detäven

risk helhetssynen regelverket ochgår förloradatt attannars en genom
myndigheternas ansvarsområden inte samordnade.är

Även inom miljöpolitiken utvecklingen ökad helhetssyn. Frångår mot en
i huvudsak varit inriktad tillverkningsfasen inom industrin och deatt

utsläpp sker produkts hela livscykeldär allt till närsom ser man nu mer en
bedömer miljöeffekterna. miljörätten bådeavspeglar sig inomDettaman

nationellt intemationellt. integration miljö-och har ökadlnom EU en
området skett direktivet 85/337/EEG miljökonsekvensbeskriv-genom om
ningar, i viss lPPC-direktivetmån säkerhetsfrågoma, ochtangerarsom om

samordnad miljöprövning. bl.a. medlemsstaterna kanDär atten anges
införa fullgöra enligt direktiven.procedur för kraven Iatten gemensam
förslaget till miljöbalk förthar gått längre ochännu ett stortman samman

lagarantal miljöområdet lagstiftningför skapa enhetligare ochatt en
rättstillämpning. viktigtl propositionen framhålls bl.a. det tillåt-är attatt
lighetsprövningen omfattarverksamheter inte endast utsläppenstörreav
från verksamheterna verksamheterna i vidareockså effekterna ettutan av
perspektiv.

Säkerhetsfrågor dock omfattninghar hittills endast i begränsad integrerats
i miljölagstiftningen. det i bådaSambandet dock påtagligtär attgenom
fallen handlar förhindra ochskador på människor miljö. Gränsenattom

miljö- och säkerhetsfrågor och beröringspunk-mellan därför inte skarpär
många. Säkerhetsfrågor behandlas i viss mån vid tillståndspröv-ärterna

ningen enligt miljöskyddslagen. framför allt i frågaDetta gäller om
lokaliseringen verksamhet, skyddsåtgärder och andraävenav en men
försiktighetsmått för förhindra tillfälliga utsläpp/haverier kan bliatt
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säkerhets-systematisk granskningbedömning.föremål för Någon avmera
ändring där-miljöprövningen. Någonvidsker dock intearrangemangen

förslagetmiljöbalk detinte förslaget tillvidlag innebär heller även om av
tillståndsansökanprövningensäkerhetsfrågor skall ingå iframgår att av en

miljöbalkenkap. första stycketse 22 25 §

denöversiktligtföljande kommer vide avsnittenI presenteranännast att
valtVi har,svenska miljöskyddslagstiftningen. nämnts, attsom ovan
tillmiljöskyddslagen och förslagetdenbeskriva både nuvarande

miljöbalk.

diskussionbakgrund till denpresentation skallDenna somses som en
mellanmed samordningföljer nackdelarsedan angående fördelar och en

såvälfaller utanförarbetsmiljöfrågormiljö- och säkerhetsfrågor. Eftersom
miljöbalk kanförslaget tillnuvarande miljöskyddslagstiftningenden som

miljö ochhälsa,prövningen frågorfullständig samordning av omaven
fram i avsnittåterkommer vi längresäkerhet inte åstadkommas. Härtill

10.1.

Miljökonsekvensbeskrivningar och9.1

säkerhetsfrågor

för närvarande imiljökonsekvensbeskrivningar finns 5Bestämmelser om
miljöbalkenantal andra lagar. Medkap. naturresurslagen och i ett stort

fleramiljökonsekvensbeskrivningar i lagarkommer reglerna attom
fortsättningendock isamlas och bli enhetliga. Det kommer även attmer

ligger utanförmiljökonsekvensbeskrivningarfinnas bestämmelser somom
miljöbalken, bl.a. i plan- och bygglagen 1987: 10.

be-primärt bättreSyftet med miljökonsekvensbeskrivningar är att ettge
planerad verk-samlad bedömningslutsunderlag och möjliggöra av enen

och hushållningen medsamhets inverkan på miljön, hälsan naturresurser.
miljöpåverkanfrämst kontinuerligaDärmed regel den som enavses som

inkluderar emellertidhälsaverksamhet kan upphov till. Begreppet ävenge
beaktasdärför,säkerhetsaspekter. säkerhetsfrågor bör angetts,som ovan

enligt såvälvid utarbetandet miljökonsekvensbeskrivningarav
bygglagstiftningen.miljöskyddslagstiftningen plan- ochsom
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kommer för miljökonsekvens-Enligt förslaget till miljöbalk reglerna
förstärkas. Ettoch allmänhetens inflytandebeskrivningar skärpas attatt

och länssty-med enskilda särskilt berörstidigt samråd skall hållas som
verksamhetinnan till miljöfarligrelsen i god tid ansökan tillstånd görsom

kanverksamheteroch miljökonsekvensbeskrivningen Förupprättas. som
medsamråd skemedföra betydande miljöpåverkan skall utvidgatantas ett

kanfler myndigheter allmänhet. verksamhetoch bredare Om antasen en
länsstyrelsenfå betydande miljöpåverkan skall enligt förslaget avgöras av

också, i enlig-efter det det första Allmänheten skallsamrådet ägtatt rum.
miljökonsekvens-het med kraven i det nämnda EG-direktivetovan om

beskrivningar, tillfälle ansökan ochsig överatt yttrages
miljökonsekvensbeskrivningen innan beslut fattas.

Regler miljöpåverkangrannländer kan för betydandeutsättasattom som
från planerad lämnaverksamhet skall informeras och få möjlighet atten

isynpunkter föreslås miljöbalken. regler finnsockså införas i Liknande
dag miljökonsekvensbeskriv-i 9 förordningenl l 1991:738 om-
ningar.

9.2 Miljöskyddslagen

Miljöskyddslagen syftar till förebygga miljönstörningar i denatt yttre
också till återställa redan skadade miljöer. tillämpligDen ärattmen

störningar har anknytning till användningen fast egendom ellersom av
fasta anläggningar. och luftförorening,Vatten- buller, ljus, skakningar
och sådant exempel för.störningar lagen gällerärannat som

l 4-6 miljöskyddslagen vad krävs för miljöfarlig verk-attanges som en
samhet skall bedrivas. Om dessa regler uppfyllda så ocksåär är
verksamheten tillåtlig enligt miljöskyddslagen. Tillåtlighetsprövningen
omfattar i korthet följande moment.

Kan lokaliseringen med hänsyn till de olägenheteraccepteras-
kvarstår sedan skyddsåtgärdema har vidtagitssom m.m.

Strider lokaliseringen detaljplan eller områdes-mot en-
bestämmelser

Är verksamheten förenlig med hushållningsbestämmelsema i-
naturresurslagen
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förskyddsåtgärder andraVilka och försiktighetsmått krävs att-
förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten

Vilka förolägenheter kvarstår omgivningen-

Är olägenhetema väsentlig betydelseav-

Finns det ändå skäl för företagaren skall få utövaatt-
verksamheten

För säkerställa lagens kravregler följs har tillstånds- och anmäl-att att
ningsplikt vid nyanläggning verksamheteroch ändringar i befintliga
införts för omfattas till-antal verksamheter. Om verksamhetett stort en av
stånds- eller anmälningsplikt framgår förteckning finns intagenav en som
i miljöskyddsförordningen verksam-1989:364. tillståndspliktigaDe
heterna uppdelade i och B-anläggningar. och miljö-A Deär större mer
påverkande verksamheterna A-anläggningar ochär prövas av
Koncessionsnämnden för miljöskydd första instans medan de mindresom
miljöpåverkande B-anläggningama länsstyrelserna förstaprövas av som
instans. För de minst miljöpåverkande verksamhetemaC-anläggningar
gäller anmälningsplikt, vilket innebär skall till denanmälan görasatten
kommunala nämnd for miljöfrågor vid nyanläggning ochsom ansvarar
ändringar i befintlig verksamhet.

Vid tillståndsprövningen från bedömningmyndigheternas sidagörs en av
vad behövs i form för skäligaskyddsåtgärder tillgodoseattsom av
anspråk miljö.god Kravreglema relativt allmänt hållna.ären
Utgångspunkten emellertid miljöfarlig verksamhetdenär utövaratt som
skall åtgärdervidta de tekniskt och ekonomiskt möjligaär samtsom

Ävenmiljömässigt motiverade. höga krav valet plats för denav
miljöfarliga verksamheten ställs i lagen.upp

I miljöskyddslagen miljöskyddsförordningen finns detaljerade regleroch i
hur tillståndsärenden skall handläggas. Den planerar utövaattom som en

verksamhet kräver tillstånd det eller ändradäroavsettsom om en ny en-
verksamhet enligt skyldig innan ansökan12a miljöskyddslagen§är att,-
lämnas in, med dei skälig omfattning och lämpligt samrådasätt

enskildastatliga och kommunala myndigheter, organisationer och som
kan ha intresse i saken.ett
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Avsikten med informationen de kan kommasamrådet och är attatt som
beröras verksamheten tidigt möjligt skall få kännedomsåav omsom
planerna. verksam-också betydelsefulltDet den ämnarär att startasom
heten fâr synpunkter bundittillfälle del kringboendes innan hanatt ta av

frånsig för mycket. lnformationen många olikakan ske på sätt;upp en
i tidning med dem kan beröras,till personliga kontakterannons en som

eller till infonnationsmöten kanoch utställningar. samrådDetta anses
det vidtidiga samråd miljöbalken föreslåsenligt ägamotsvara rumsom

utarbetandet miljökonsekvensbeskrivningen.av

Efter samrådet fullgjorts kan ansökan tillstånd inges till läns-att om
styrelsen eller Koncessionsnämnden vilken instans skallberoende som

ansökan. Därefter vidtar skriftväxling och den avslutad hållerpröva när är
prövningsmyndigheten sammanträde platsen och företarnormalt ett
besiktning. Sammanträdet offentligt och tid och plats meddelasär genom
kungörelse i ortstidning.

9.3 Miljöskyddskonventionen mellan
Danmark, Finland, SverigeNorge och

Genom den nordiska miljöskyddskonventionen har ordning skapatsen
enligt vilken varje lands domstolar och administrativa myndigheter vid
prövning fråga tillåtligheten miljöskadlig verksamhet skallav om av
beakta störning sådan verksamhet kan medföra i nordisktsom grann-
land på stömingen inträffat i det landet.sättsamma som om egna
Konventionen i likhet med miljöskyddslagen endast tillämplig påär
störningar från fasta anläggningar. Sverige konventionenI har isatts
kraft lagen 1974:628 med miljöskyddskonven-anledninggenom av
tionen den februari19 1974 mellan Finland,Danmark, ochNorge
Sverige.

Konventionen tillämplig miljöskadlig verksamhet i vilken delär
helst land. Redan risk för miljöskada tillräcklig förärett attsom av

konventionen skall bli tillämplig. praktiskt nödvändiga begräns-Den
ningen vid tillämpningen erhålls i konventionendenattgenom
stadgade skyldigheten för domstol administrativeller myndighet som
har fråga tillstånd till miljöskadlig verksamhetprövaatt om
prövningsmyndighet underrätta grannland endast gäller i frågaatt om
verksamhet myndigheten bedöms kunna medföra störningsom av av
betydelse i land.annat
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miljöskadligfrånstörningdrabbaseller kandrabbatsDen avsom
förakonventionenenligtfördragsslutande land fårverksamhet i annat

imyndighet detadministrativadomstol ellerhos vederbörandetalan
inbegripet talandäritillförlitlighet,beträffande verksamhetenslandet

domstolens elleröverklagaåtgärder, ochskadeförebyggandeom
underochutsträckningmyndighetens beslut i sammasamma

verksamhetslandet.rättssubjekt iförutsättningar som

bevakningsmyndighetmyndighetsärskildVarje land skall utse en
sambandi landet imiljöintressenuppgift tillvarata allmännamed att

fördragsslutandeverksamhet ifrån miljöskadligmed störning annan
principbevakningsmyndigheten iskallEnskilda intressenstat.

frånmeddelandentillvarata endast kungöraattgenom
prövningsmyndigheten i grannland.

bevakningsmyndigheten fårskall fungera krävsFör attatt systemet
Finnerland.iprövningsmyndighetenunderrättelse från ett annat

vartillverksamhet,miljöskadliglandprövningsmyndigheten i ett att
fördrags-istörning betydelsekan medföratillstånd söks, ett annatav

utställnings-ellerkungörelse-skall myndigheten,slutande land, om
landet,detifrågavarande slag iärendenförfarande tillämpas i egnaav

tilli ärendethandlingarnaexemplarmöjligt sändaså ettsnart avsom
myndig-dennaberedaandra landetbevakningsmyndigheten i det samt

plats förtid ochärendet. Beskedtillfälle yttrande ihet att omavge
till-god tidförekommande fall iskallsammanträde eller besiktning i

under-övrigt skall hållasibevakningsmyndigheten,ställas ävensom
för dennaha intresseärendets gång, i den mån det kanrättad om

gällaskallunderrättelseskyldighetmyndighet. Ifrågavarande anses
remissförfarande tillämpastillståndsärenden i vilkai frågaäven om

utställningsförfarande.med kungörelse- ellersambandutan

ibevakningsmyndighetenenligtankommer konventionenDet att
enskildaallmänna ellerhänsyn tillmån den det behövligtden anser av

prövningsmyndighetmeddelanden frånintressen tillkännage genom
i övrigtochortstidning lämpligtkungörelse i eller sätt attannat
den finnerlandetutredning i detverkställa verkningarna somegnaom

verksamhetslandets synpunktinnebär frånerforderligt. Detta att
allmänhet i grannlandochskyldighet underrätta sakägarelandets att

underrättelsen tillfullgjordmiljöskadlig verksamhet är genomom en
bevakningsmyndigheten.
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öbalktill miljFörslaget9.4

till balk-portalbestämmelseninledandeenligt denmålMiljöbalkens är
ochnuvarandeinnebärutvecklinghållbarfrämja attförslaget att somen
sådangod miljö. Enochhälsosamtillförsäkrasgenerationerkommande en

ochskyddsvärdehar attinsiktenbygger påutveckling ettatt naturen
förenad medoch brukaförändra är ettmänniskans naturenrätt ansvaratt

väl.förvalta naturenatt

såskall tillämpasMiljöbalken att

olägen-skador ochskyddasoch miljönmänniskors hälsa mot
ellerföroreningarorsakasdessaheter oavsett annanavom

påverkan,
vårdas,ochkulturmiljöer skyddasochvärdefulla natur-

bevaras,mångfaldenden biologiska
frånanvändas såi övrigtfysisk miljöochmark, attvatten en

synpunktsamhällsekonomiskkulturell ochsocial,ekologisk,
ochhushållninglångsiktigt god tryggas,

medhushållningliksomåtervinningåteranvändning och annan
uppnås.kretsloppfrämjasenergi såochmaterial, råvaror ettatt

miljöskydds-resurslagarcentrala miljö- ochi radBestämmelser somen
kemiskalagenvattenlagen,naturresurslagen,naturvårdslagen,lagen, om

Grundläggandebalken.föreslås samlas iprodukter och hälsoskyddslagen
substitutionsprincipenmiljöprinciper,internationella som

teknik ochbästa möjligaprincipenproduktvalsprincipen, om
balkens allmännaingå ibetalar-principen, kommerfororenaren att

frågaverksamhet.miljöfarlig Iskall gälla för allhänsynsregler omsom
hälsa,för människorseller olägenhetorsaka skadaverksamhet kansom

miljöbalken tillämpasskyddas enligtmiljön andraeller intressen som
såledesMiljöbalkeni lag.balken bestämmelser ärutöver även annan

lagstiftning. Vilken lagtillparallellt tillämplig i förhållande somannan
rättsgrund-utifrån allmännafårskall tillämpas fore andraden avgöras

ii arbetetohälsa och olycksfallskyddSåvitt gäller samtmotsatser.
arbetsmiljönhuvudsakligeni övrigthänseendensådana avsersom

arbetsmiljölagen.ibestämmelsernatillämpas
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hänsynsreglerAllmänna

skall gälla förhänsynsreglerde allmännamiljöbalkenikap. 2I somanges
försumbaråtgärdernaåtgärder inteallaall verksamhet och ärom av

principergrundläggandehar bl.a. defallet. Härenskildabetydelse i det
hänsyns-Vid tillämpningenkodiñerats.miljörättengäller inom avsom
bl.a. riskenmed beaktandeskälighetsavvägningreglerna skall göras aven

försiktighetsmåttskyddsåtgärder och andramiljöpåverkan,för nyttan av
i kapitletstoppregelfinnsåtgärder.för sådana Ytterstoch kostnaderna en

försämrariskerarfår bedrivasverksamhet inte attatt somsom anger en
ellermiljönväsentligt försämraellerhälsotillståndetdet allmänna

verksamhetergälla för allaRegeln skallhushållningen med naturresurser.
skall enligtmedge undantagmöjlighetenbalken ochomfattas attsom av

litet.utredningsförslaget vara

miljö-mellani förhållandetintressantaframför alltprinciperDe ärsom
försiktighets-betalar-principen,förorenarensäkerhetsfrågoroch är

principenochlokaliseringsprincipenproduktvalsprincipen,principen, om
teknik.möjligatillämpa bästaatt

eller harbedriverinnebär denbetalar-principenFörorenaren att som
förolägenhetmedfört skada ellerverksamhetbedrivit annansomen

behövsvidta de åtgärdermiljön skallellermänniskors hälsa samtsom
olägenheterochförebygga skadoruppstår förbetala de kostnader attsom

uppkommer.sådana ändåolägenhetenskadan ellereller avhjälpa om

ocholycks-omfattautvecklats tillprincipenOECD har ävenInom att
vikapitel Häråterkommer vi i 12.Härtillåtgärder.skadeförebyggande tar

miljöbalken.idenendast principen angessomupp

andraochförebyggande åtgärderinnebärFörsiktighetsprincipen att
åtgärdvissbefarasdet kanskall vidtas såförsiktighetsmått attsnart en

miljön.ellerhälsaför människorsolägenhetskulle kunna utgöra en
befriar inteolägenhet uppkommersådanbevisningAvsaknad attomav

skyldighet.från dennaverksamhetden utövarsom

biotekniskkemisk produkt ellerinnebärProduktvalsprincigen att en
inte fårmotsvarighetriskabelmindremedorganism kan ersättas ensom

harinnehåller ellerockså förgälleranvändas.säljas eller Detta varor som
organismer.produkter ellerbehandlats med sådana
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yrkesmässigtinnebär allaPrincipen bästa möjliga teknik att somom
möjligaanvända bästaverksamhet skallbedriver eller bedrivaattavser

ekonomisktskallmöjliga teknikenteknik. Med bästa teknik att varaavses
tillgängligskalloch för typiskt Dentekniskt möjlig branschen sett. vara

Efter den skälighetsav-experimentstadiet.och inte bara förekomma på
påi princip begreppetVägning skall dettagöras motsvarar somsom

i IPPC-och ingårengelska uttrycks Available Techniques BATBest
direktivet.

platserverksamheter skall bedrivasLokaliseringsprincipen innebär att
och olägenhet uppkom-lämpliga och där minsta möjliga intrångärsom

olämp-får bedrivas från platsEn verksamhet således inte ären sommer.
syfte,med utgångspunkt i balkenslig. Lämplighetsbedömningen skall ske

hushållingsbestämmelsemade grundläggande och särskilda samt
lämpliga förförekommande miljökvalitetsnormer. flera platserOm är en

verksamhet skall lämpligast väljas.den ärsom

Milj öprövningen

i förstaEnligt miljöbalken skall prövningen miljöfarliga verksamheterav
instans ske antingen i miljödomstol eller länsstyrelse beroenderegeringen,

verksamhetens miljöfarlighet. införandet särskilda miljödom-Med av
stolar vid vissa tingsrätter förvaltningsrättsliga inflytandetkommer det att

tvistemålsförfarandeminska och med ordinärt i de målersättas ett mera
där miljödomstolen första instans. kommer således finnas tvåDetär att
parallella enligtför tillåtlighetsprövningen miljöbalken. Förprocessystem

forvaltningslagende ärenden där länsstyrelsen första instans kommerär
tillämpas i länsstyrelsen och vid överklagande till miljödomstolatt

kommer förvaltningsprocesslagen tillämpas. Länsstyrelserna ochatt
miljödomstolama kommer i likhet med vad i dag gäller haatt ettsom

för beskaffenhetärendena och målen får den utredning dessattansvar som
kräver ofñcialprincipens förvaltningsrätten.tillämpning inomgenom
Även i de mål där miljödomstolama Första instans kommer domstolenär

iha utredningsansvar. framgår kap. andra stycketDetta 22 lettatt av
miljödomstolenmiljöbalkspropositionen där det skall underattanges

får inriktningförberedelsen till utredningen i målet den ochatt om-se
därmed i likhetfattning dess beskaffenhet kräver. Miljödomstolen harsom

frånmed länsstyrelsen möjlighet remisser andra myndigheterbegäraatt
kunskaper värde för målet. Skillna-kan ha och synpunkter ärsom som av

dämied inteden mellan de båda kommer bli så stor.processystemen att
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anläggningarmiljöpåverkandetillåtlighetsprövningRegeringens störreav
nyanläggningtillåtlighetenskallRegeringenregleras i balken. pröva avav

massafabrikerferrolegeringsverk,ochmetallverkstålverk,bl.a. jäm- och
petroke-förråolja ellerraffineringförpappersbruk, fabrikeroch tungav

gödsel-baskemikalier ellerframställningförfabrikermisk produktion, av
avfall. Ansökanfarligtbehandlingföranläggningarmedel och större av

tillståndsmyndighetentillingesskallverksamhettill sådantillståndom en
Häreftervanligt.ansökanhandläggermiljödomstoloftast somsomen --

tillförslagmedyttrandesittmedmyndigheten tillsammansöverlämnar
tilllokaliseringtillåtlighet ochverksamhetensfrågornaregeringsbeslut om

ansöktadensedanregeringens beslutregeringen. I omanges
kanlokaliseringenbegärdaoch denskall få tillåtasverksamheten om

Regeringenvillkor.med vissaförenasBeslutet kan ocksågodtas.
regeringenmyndigheten. Ombeslut till attdärefter sittöverlämnar anser

tillstånd. Denmeddelamyndighetenskallskall tillåtasverksamheten
Myndighetensbeslut.regeringensavgjordsåledesfrågan är genom

regeringenvillkorfrågorendast omfattadåprövning kommer att somom
fåskallinteverksamhetenregeringendäremotavgjort. Ominte attanser

avslå ansökan.stånd skall myndighetentillkomma

tillåtlighetsprövaskommerantalet ärendenbedömerVi att avatt som
reglernaomfattasverksamheterblir litet. Deregeringen omavsom

därbranscherinomverksamheterhuvudsakregeringsprövning iär mogna
föränd-huvudsaksig idetnyanläggningar. ställetsker Idet sällan rör om
normaltskallförändringaroch sådanabefintliga verksamheterinomringar

regeringen.inte prövassett av

och läns-miljödomstolamamellankompetensuppdelningengällerdetNär
B-anläggningarochmed A-det nuvarandekommerstyrelserna systemet

därmedkommerA-anläggningama prövasbehållas.allt döma attattattav
B-anläggningama kommerochförsta instans attmiljödomstolama somav

tillfrån B-verksamheter Amedflyttninglänsstyrelserna. Enprövas avav
konkretNågotdiskuteras.anmälningsplikttill C-listanfrån Blistan samt

verksamheterantaletdockdock inte. kanförslag föreligger Det antas att
minskas. Deförprövningspliktiga kommerkommer attatt varasom

vissadärmed ökaanmälningspliktiga verksamheterna ävenantas om
från listan.flyttasC-listan kommeri dag finns påverksamheter att utsom

listornaomfattas dekommerverksamheter inteVissa att nyaavsom
ibestämmelserandraprövningspliktiga enligtkommer att vara

föreskrifter.generellamiljöbalken eller omfattas av



SOU 1998:13 95

Tillstândsplikten i miljöbalken kopplad miljöfarligtill begreppetär
verksamhet. kap. miljöfarligl 9 miljöbalken verksamhetl § medattanges
avses

utsläpp avloppsvatten, fasta fråneller mark, byggnaderämnenav gas
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,

användning mark, byggnader eller anläggningar sättettav som
kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom

utsläpp i eller förorening mark, luft,länannat som avses genom av
vattenområden eller grundvatten, eller

användning mark, byggnader eller anläggningar sättettav som
kan medföra olägenhet för omgivningen buller, skakningar,genom
ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande.annat

Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken skall ansökan tillstånd vidgörasom ny-
anläggning och vid förändringar befintliga verksamheter det inte ärav om
fråga mindre förändringar. En ansökan tillstånd till miljöfarligom om
verksamhet skall enligt 22 kap. miljöbalkenl § innehålla

de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar behövssom
för bedöma verksamhetens eller företagets beskaffenhet ochatt
omfattning,

miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för det samråden
skett,som

de uppgifter behövs för bedöma hur de allmännaattsom
hänsynsreglema iakttas,

förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som
behövs för förebygga eller avhjälpa olägenheter frånatt
verksamheten, och

förslag till hur verksamheten skall kontrolleras.

l 22 kap. 25 miljöbalken§ vad dom tillstånd till verksam-anges en om en
het skall innehålla. En sådan dom innehållaskall bestämmelser om

den tid tillståndet skall gälla,som
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ändamål, omfattning, säkerhet ochverksamhetens läge,
tekniska utformning i övrigt,

besiktning och kontroll,tillsyn,

skadeföre-betala ersättning eller utföraskyldighet att att
ske,byggande åtgärder hur betalningen skallsamt

skyldighet betala avgifter,att

skadligde villkor behövs för hindra eller begränsaattsom
påverkan eller andra olägenheter,

de avseende i verksamhetenvillkor behövs hanteringen avsom
olägenheterkemiska produkter hanteringen kan medföraom

för den miljön,yttre

behövs avseende avfallshantering och åter-de villkor som
återvinningenvinning och återanvändning hanteringen,om

föråteranvändningen kan medföra olägenheter deneller yttre
miljön,

medmed avseende hushållning mark,de villkor behövssom
och andra naturresurser,vatten

efterbehandling ochde villkor behövs med avseende på10. som
ställande säkerhet,av

skador fårvilken anspråk i anledning oförutseddatid inom11. av
framställas,

tillståndshavare12. den förlust eller ärvatten annat somav
ersättning ochskyldiga underkasta sigatt utan

rättegångskostnader.13.

allmänhet skalloffentligt förfarande. Sakägare ochMiljöprövningen är ett
och,ansökan tillståndha och möjlighet sig överrätt att yttra somen om

miljökonsekvensbeskrivningen. skallunder arbetet med Deangetts,ovan
prövningvidare kunna sig vid sammanträdeochnärvara yttra om av

förmiljöfarlig besiktning den tilltänkta platsenverksamhet vid påsamt
ansökan tillstånd kommerverksamheten. Offentliggörandet somomav en
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ske kungörelse ortstidningen. innehållai Kungörelsen börattnu genom en
kortfattad beskrivning verksamheten miljökonsekvenseroch dess samtav
upplysningar information finns få.ytterligare attom var

10 Principerna implementeringenför

Seveso och Industriolycks-av

konventionen

Seveso och Industriolyckskonventionen har i grunden syfte ochsamma
tillämpningsområde det nuvarande Seveso-direktivet. villDet säga attsom
förebygga allvarliga olyckshändelser farligadär ingår och begränsaämnen
följderna sådana olyckshändelser. Med hänsyn till detav gemensamma
syftet ligger det till hands bygga vidare denpå nuvarande regel-nära att
och myndighetsstrukturen. Vi har emellertid vid studier de aktuellaav
regelverken och vid kontakter berördamed myndigheter och företag
kunnat konstatera det finns brister i det nuvarande Dessaatt systemet.
påverkar naturligtvis utformningen vårt förslag. Dessutom ställs heltav
andra krav i Seveso och lndustriolyckskonventionen frågai skyddetom

den miljön, räddningstjänsten och gransknings-yttre öppetettav
/prövningsförfarande För kunna samordna prövningen säkerhets-att av
frågor med miljöprövningen krävs harmoniserat regelsystemett samtmer
vissa ändringar vad gäller myndigheternas uppgifter.

De svenska bestämmelser införts i anledning Seveso relativtI ärsom av
likartade. Naturvårdsverket har vid utarbetandet föreskrifter sittpåt.ex. av
område i haft Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter förebild.stort sett som

räddningstjänstlagstiftningenInom har infört bestämmelser dels iman
räddningstjänstförordningen, dels i myndighetsföreskrifter medan man
inom Sprängämnesinspektionens ansvarsområde för lagen brandfar-om
liga och explosiva inte några särskilda Seveso-regleransett attvaror vara
nödvändiga.

genomförandetAtt Seveso i huvudsak skettl på myndighetsnivå utanav
någon samordning har emellertid lett till reglerna inärmare vissaatt
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skiljer sig åtdefinitionerochbegreppblivit splittrade ochavseenden att
regelgivningen skett.ansvarsområdevilken myndighetsinomberoende på

tillämpasbegreppsapparatfrån denMyndigheterna har härvid utgått som
kan begreppetexempellagstiftningsområde. Somrespektiveinom anges

föreskrifterArbetarskyddsstyrelsensiiverksamhetsidkare Seveso I som
föreskrifterNaturvårdsverketsarbetsgivare, imotsvaras avav

ellerFöreskrifterRäddningsverketsverksamhetsutövare och i ägareav
säkerhetsfrågormiljö- ochprövning ärVid samordnadinnehavare. aven

samordningenhetlig. Bristendet nödvändigt begreppsapparaten äratt
myndighetsutövningen.vidmärks också

kravetomfattasverksamheteravseende deundersökningAv avsomen
Arbetarskydds-Naturvårdsverket,säkerhetsredovisning, gjortssom av

vid tillämp-finns bristerdetRäddningsverket, framgårstyrelsen och att
indikerarUtredningenSeveso-reglema.ningen de nuvarande att ettav

fullgjortredovisningsskyldigheten, inteflertal företag, omfattassom av
de redovisningarmångaskyldighet. Vidare framgårdenna att somav

Brister iuppgifter.otillräckligabristfälliga och innehållitlämnats varit
i undersökningen.myndigheternas arbete har också noterats

Även enkätundersökning visar dendet endast fråga attär om enom
bekräftastillfredsställande.fungerar Dettadirektivet intetillämpningen av

tillsynen § 43-angåendefrån Räddningsverketockså rapport avav en
grund iframför allt sintorde haanläggningar. Bristerna i tillämpningen

föreskriftertillämpligaflera parallelltnuvarande regelsystemet meddet
orsaktillsynsmyndighetema. Enbristen samordning mellanoch annan

tillsynsorganisationen.brist tid och relevant kompetens inomär

verksamheterbeträffande detillämpningen direktivet fungerarHur somav
undersökningenframgår inteomfattas den lägre kravnivånendast avav

haft har vivi i utredningende myndighetskontaktereller Avrapporten.
kontrollen enligt Seveso-emellertid dragit slutsatsen tillsynen ochatt

dock inteobefmtlig. hindrarbestämmelserna i det Detta attnärmaste är
delvis kan hautföra helt ellertillsyn myndigheterna har attsomannan

de aktuella säkerhetsfrågoma.täckt

varittillsynsorganen harmellan de lokala och regionalaSamarbetet
utnyttjatsbristfälligt. har lett till den samlade kompetensenDetta att

samordna sin tillsynflestadåligt. myndigheter tycks interntDe av
hartillsyn desäkerhetsfrågor enligt Seveso-direktivet med attannan

eller tillsyn enligträddningstjänstenutföra, brandsyn inomt.ex.
därför intemiljöskyddslagen. myndighetskontakterAntalet är av
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eftersomavgörande betydelse enligt Seveso I oftaför företagen, tillsynen
integrerad de berörda myndigheterna harmed tillsynär attannan som

utföra. Nackdelen tillsynsmyndigheter bestårmed flera ansvariga närmast
i företagen får sak flera gånger med olikadiskuteraatt samma
myndigheter.

Betydligt alla berördaallvarligare företagen uppfattarinteär attatt
myndigheter har för granska de säkerhets-den kompetens fordras attsom
redovisningar lämnas in. bekräftas också de lokala ochDettasom av
regionala myndigheterna. det, grund iProblemet har, sinsom ser
myndighetsstrukturen. Genom uppdelat och det saknasäransvaret attatt
effektiv samordning det ochinte möjligt hålla den kompetensär att

den tid fordras för utföra kritisk granskning denavsätta attsom aven
omfattande och många komplicerade redovisninggånger tekniskt som en
säkerhetsredovisning innebär. Dessa problem kommer medatt accentueras
det direktivet, där högre krav ställs företagens redovisningar ochännya

Ävendärmed också på myndigheternas tillsyn. Industriolyckskonven-
tionens krav på förebyggande åtgärder och räddningstjänstberedskap
kommer innebära kraven myndigheterna ökar.att att

Problemet med bristande kompetens skulle naturligtvis kunna avhjälpas
myndigheterna tillfördes ökade sådan lösningEnattgenom resurser.

skulle dock inte bli kostnadseffektiv inte antalet tillsynsmyn-ansvarigom
digheter samtidigt reduceras. Risken för onödig kompetensdubblering
inom myndigheterna uppenbar. Dessutom antalet verksamheterär är som
kommer omfattas Industriolyckskonventionen och kravetatt av av
säkerhetsrapport enligt Seveso relativt få. Man kan räkna med antaletatt
verksamheter inte kommer överstiga helal00 stycken i landet.att

En målsättningarna vid genomförandet Seveso och Industri-av av
olyckskonventionen bör därför skapa regel- och myndighets-attvara en
struktur både överskådlig och effektiv. Något helt enkeltär ärsystemsom
det dock inte möjligt skapa med hänsyn till direktivets och konven-att
tionens komplexa och vittomfattande därförstruktur. kommer iDet även
fortsättningen ställas höga krav depå berörda myndigheternas förmågaatt

samarbeta. Med effektivt och samarbete kan de negativaatt näraett
effekterna den kompetensdubblering oundviklig vidärav som genom-
förandet så omfattande internationella regelverk det här ärav pass som
fråga motverkas.om

det följande redovisarI vi hur samordningen med miljöprövningen bör
ske, hur regelstrukturen bör hur tillsynen organiseras.börut samtse
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miljöprövningenmedSamordningen10.1

miljö-iökatgenerellt fåskall utrymmeSäkerhetsfrågor ettFörslag:
enligttillstândsprövningenvidochkonsekvensbeskrivningama

kravetomfattasverksamheterdeFörmiljöskyddslagstiftningen. avsom
skalllndustriolyckskonventionenochenligt Sevesosäkerhetsrapport av

tillståndsprövningenmedsambandiskesäkerhetsprövningfördjupaden
kanfemårsrapportenåterkommandeDenmiljöskyddslagstiftningen.enligt

tillsynsfrâga.hanteras ensom

närvarande,förliksomskall,säkerhetsfrågomaarbetsmiljörelateradeDe
skall ske.dettahurförslagingetlämnarsärskilt. Viregleras

Även lagenbehövs.bemyndigandendeharArbetarskyddsstyrelsen som
denutanförliggakommerexplosiva ossatt avochbrandfarliga varorom

regleringen.föreslagna

övergripandedentidigare nämnts,skall,direktivutredningensEnligt som
ochförebyggaförfordrasskallåtgärder attvilkaprövningen somav

miljö-tillkemikalieolyckorallvarliga anpassasföljdernabegränsa av
miljöskydds-enligttillståndsprövningenochkonsekvensbeskrivningen

Industriolyckskonventionenielleri SevesoVarkenlagstiftningen.
I Sevesoskall prövas. angessäkerhetsarrangemangenattanges

förutsätterprövninggranskas. Enskallsäkerhetsrapportenemellertid att
myndighetenberörda änfrån denställningstagandeaktivtett mer

iresulterarverksamhet ettmiljöfarlig t.ex.Prövningengranskning. av
avslag.ialternativtverksamheten, ettställssärskilda kravdärtillstånd

redovisningenförutsättermiljöprövningen attmed avsamordningEn
blandaprövningen. Attomfattasocksåsäkerhetsarrangemangen av

ledaskullegranskningsuppgifter imed processprövningsmoment samma
granskasskallendastfrågormellangränsdragningsproblem somtill svåra

någradet,viheller,intefinnsDetskall sersådana prövas. somoch som
skallprövningsförfarandeivarför gemensamtskäl till ettbärande man

säkerhetsfrågor. Renaochmiljö-mellanskillnadsådannågongöra
ellerdomstolarläggasövrigt inteförgranskningsuppgiñer bör

miljöskydd.förKoncessionsnämndendomstolsliknande somorgan

miljöskyddslag-enligtsäkerhetsprövningochmiljö-samordnadEn
enligtområdendehuvudsakiomfatta somkommerstiftningen att

ochräddningstjänstlagstiftningentäcksSeveso-regleringnuvarande av
enligtNaturvårdsverketsinklusivemiljöskyddslagstiñningen, ansvar

säkerhetsfrågomaarbetsmiljörelateradeDeprodukter.kemiskalagen om



1011998:13SOU

tillämp-utanför miljöskyddslagstiftningensfallerkommer, eftersom de
arbetsmiljöområdetInomningsområde, inte omfattas prövningen.att av

och någonreglering säkerhetsfrågorfinns emellertid omfattande nyen av
nödvändig. Kompletterandebedömning intelagstiftning enligt vårär

Förhållande till lagenmyndighetsföreskrifter. Iregler kan formi omges av
dubbel-uppstå vissbrandfarliga explosiva kommer detoch att envaror

återkommer vi nedan.reglering säkerhetsfrågor. Till dettaavseende

mellanflertal beröringspunktervi finns det ocksåSom nämnt ettovan
säkerhetsfrågor. Vimiljöskyddslagstiftningen regleringenoch anserav

säkerhetspröv-därför samordning miljö- ochfördelarna medatt en av
vissfortfarande råderningen betydande. Med hänsyn till detär att en

föraosäkerhet miljöbalken kommer har vi valthur attatt utom se
nuvarandediskussionen alternativ. detutifrån två Det pröv-är attena

ningssystemet och det andra alternativetenligt miljöskyddslagen blir kvar
propositionmiljöbalken genomförs i huvudsak enligt denär att som

föreligger. sistnämnda alternativet innebär för miljöprövningenDet att
för miljöskydd regionala miljödomstolar.Koncessionsnämnden ersätts av

följande.Fördelarna med samordning kan sammanfattas enligten

i huvudsakSyftet med både miljö- och säkerhetsregleringen är-
det d.v.s. undvika skador människor och miljö.attsamma,

Miljö- säkerhetsfrågoma går ofta i varandra och kräveroch-
överväganden och åtgärder. därförDet ärgemensamma en

fördel kan lösas i sammanhang för undvikade ett attom
motstridigheter.

samordnad prövning kan bl.a. förorenaren betalar-Genom en-
principen, substitutionsprincipen försiktighetsprincipenoch
föras säkerhetsbedömningen via miljöskyddslagstiftningen.i

prövning blir rationell och myndigheternasEn gemensam mer-
frågor miljö och säkerhetoch industrins hantering hälsa,av om

kommer bättre hannoniera med varandra.att

användas förMiljökonsekvensbeskrivningama kan att ge en-
miljöeffekternaallsidig beskrivning både de kontinuerligaav

vid verksamhet.och olycksriskema en

till delarBeslutsunderlaget är stora gemensamt.-
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fårallmänhetenförfarande därMiljöprövningen öppetär ett- enligt Sevesokrävspåverkan ävenochtill insynmöjlighet som
Industriolyckskonventionen.och

redanfinnsmiljöskyddskonventionen ettnordiskadenGenom- imyndigheterochberördaförinarbetat att personersystem ge
tillkommamöjlighetochtill insyn attmöjlighetgrannländervåra

tals.

harallmänhetenförstå för änblir lättareFörfarandet manomatt- tillfälligaförochutsläppenfortlöpandedeförförfarandenskilda
olyckor.följdtillpåverkanochutsläpp avannan

billi-samhällsekonomisktblikommerprövningsamordnad attEn- prövningar.ha tvåsnabbare separataoch än attgare

begränsadintebörsäkerhetsprövningenochmiljö-integrerade varaDen
ochlndustriolyckskonventionenomfattasverksamheterdetill avsom
alltidbörSäkerhetsfrågomalI.enligt Sevesosäkerhetsrapportpåkravet

vadsystematisktbehandlas änochmiljöprövningendel meraavenvara
skallföljd olyckortillskadorocholyckorförRiskenfallet. avärsom nu

förföremålhelstmiljöpåverkan ärvilkenbehandlas somsomannansom
ochmiljö-samordningendenhurTill frågan närmareprövning. avom

har viavsnitt 1.13. Häri 1återkommerskeskallsäkerhetsprövningen
förslag.vårtförprincipernaavsiktendast för presenteraatt

säkerhetsrapportkravetomfattasverksamheterdeBeträffande avsom
fördjupadskallIndustriolyckskonventionenochenligt Seveso enav
förutsättningEnmiljöprövningen.medsambandske isäkerhetsprövning

förprövningsreglemaskeskall kunna ärsamordning attsådanför att en
säkerhets-förreglerna närmiljöskyddslagstiftningenenligt motsvarar en
föreliggaintetorde detavseendetdeti förväg. lgodkännasskallrapport

enligt SevesoochmiljöskyddslagstiftningenBåde enligtproblem.några
befint-iändringarvidochnyanläggningvidskeprövningnämligenskall

saknarIndustriolyckskonventionen närmareverksamheter.liga
avseende.i dettabestämmelser

gällersäkerhetsrapportenfemårsgranskningenåterkommande somDen av
tillsynsfråga.handläggasbör kunnaenligt Seveso ensom

helt krävstillvaratas även attkunnaskallsamordningsfördelamaFör att
förpröv-verksamheter ärvilkamellanöverensstämmelsefinns somdet en
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ningspliktiga enligt miljöskyddslagstiñningen och de omfattassom av
kravet på säkerhetsrapport enligt Seveso och lndustriolycks-av
konventionen.

Att skapa lista vilkaöver verksamheter skall omfattasen gemensam som
den integrerade miljö- och säkerhetsprövningenav inte möjligtär

grund det helt olika kriterieräratt avgörande förav är verk-som om en
samhet förprövningspliktigär enligt miljöskyddslagstiftningen respektive
omfattas kravet säkerhetsprövning enligt direktivet och konven-av
tionen. Inom miljöskyddslagstiftningen används i huvudsak branschtill-
hörighet och produktionsvolym tillverkningskapacitet kriteriersamt som
medan direktivet och konventionen utgår från den möjliga förekomsten av
vissa farliga ellerämnen kategorier i verksamhet.ämnenav en

Flertalet de verksamheter med det Seveso-direktivet kommerav som nya
bli skyldiga ingeatt säkerhetsrapport till behörigaatt myndigheter samt

omfattas lndustriolyckskonventionen emellertid också förprövnings-av är
pliktiga enligt miljöskyddslagstiftningen. Det vill de antingensäga är A
eller B-anläggningar. Av dessa verksamheter de flesta A-anläggningar,är
vilka idag Koncessionsnämndenprövas för miljöskydd förstaav som
instans. Om förslaget till miljöbalk kommer dessa i framtidenantas
sannolikt miljödomstolprövasatt första instans. Ett antalav som
verksamheter s.k. B-anläggningarär länsstyrelsenprövassom av som
första instans och fåtal verksamheter, i huvudsakett gaslager, omfattas

huvudöver inte förprövningspliktentaget enligt miljöskyddslagstift-av
ningen.

Vi således det bör tillämpas olikaatt listor föranser förpröv-avgöraatt
ningsplikten avseende miljö- och säkerhetsfrågor. kravetNär på
förprövning sammanfaller skall den i miljöskyddslagstiftningen angivna
ordningen för prövning tillämpas, det vill detsäga attom anges en
verksamhet är A-anläggning skall den Koncessions-prövasen av
nämnden/miljödomstol och det B-anläggningär skall den prövasom en av
länsstyrelsen medäven avseende säkerheten.

För de verksamheter inte omfattas förprövningsplikten enligtsom av
miljöskyddslagstiftningen finns inga direkta samordningsfördelar i det
enskilda fallet. Vi dock inte det lämpligt införaäratt särskiltanser att ett
prövningssystem för dessa, vid sidan miljöprövningen. sådanEnav
ordning skulle reglernagöra säkerhetsprövningen splittrade. Kravet påom
offentlighet enligt Seveso och Industriolyckskonventionen dessutomgör

prövningen bör skeatt i ordning känd allmänheten.är för-Atten som av
lägga säkerhetsprövningen fåtal verksamheter till specialinstansettav en
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delta imöjligheterallmänhetensmenligt attinverkaskulle kunna
samtligatalar förskälavgörandedärförVi attattanserprocessen.
enligt Sevesosäkerhetsrapportomfattas kravetverksamheter avsom

Koncessions-lndustriolyckskonventionen böroch prövas av
omfattasdelänsstyrelsen,nämnden/miljödomstol eller oavsett avom

eller inte.miljöskyddslagstiftningentillståndsplikt enligt

säkerhetsprövningenmiljö- och ärsamordna attfara medEn att
säkerhets-isärskilda kompetensdeninte harmiljöprövningsinstansema

successivtdockkommerkompetenskrävas. Sådanfrågor kan attsom
miljö-enligtmiljöprövningenbyggerdagbyggas inom Isystemet.upp

berördaremissförfarande därutvecklati hög gradskyddslagen ett
möjlighetberedsallmänhetenorganisationer attmyndigheter och samt

Införandetverksamhet.förtillståndansökansynpunkterlämna enom
därförskullesådantdärvidlag. Ettändrar ingetmiljöbalken systemav

säkerhetsprövningen.i frågatillämpaskunnaäven om

Arbetarskydds-Boverket,Sprängämnesinspektionen,Genom t.ex.att
sig vidmöjlighetfårYrkesinspektionenstyrelsen och att yttra

deraskanmiljöskyddslagstiftningentillståndsprövningen enligt
kompetens-formelladenDärmed behövertillexpertkunskaper tas vara.
innebäraintemyndigheterolikamellanföreliggerdubbleringen som

de olikatillgångblistället kan detdirekt olägenhet. I attnågon genomen
kansäkerhetsfrågorisynpunkterkunskaper ochexpertmyndighetemas

och säker-miljö-integreradsammanhangi störresättas ett engenom
framför allthärvidRäddningsverkets roll kommerhetsprövning. att vara

börkan ellervarkeni Verkettill säkerhetsfrågoma expertstort. varaatt se
förRäddningsverket har dockalla specialområden. attett ansvar

kompetensluckor.eventuellabevaka och täcka upp

Natur-bestämmelsesärskildfinnskap. miljöbalken22 6 § attl omen
föradet behövs,skall,länsstyrelsenKammarkollegiet ochvårdsverket, när

intressen.andra allmännaochtillvarata miljöintresseni mål förtalan att
och andramiljöintressentillvarataföra talan förfårEn kommun att

Även iskall deltaFiskeriverketinom kommunen.intressenallmänna
skallregelñskeintresset berörs. Dennaallmännadetomprocessen

länsstyrelsen.hosoch i ärendenmiljödomstolenbåde i mål hostillämpas
möjlighetsådanRäddningsverket börviPå sätt att engesansersamma

följdändringböranledning häravsäkerhetsfrågor.avseende l även en
miljöbalken.i kap. 4 §22göras
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Arbetsmilj

Säkerhetsfrågoma enligt Seveso och Industriolyckskonventionen om-
fattar såväl den inre den miljön, inklusive arbetsmiljön. I artikelyttresom

i2 Seveso emellertid bestämmelserna i direktivet skall till-attanges
lämpas gemenskapens Europeiska gemenskapens bestämmelserutan att

arbetsmiljö, i synnerhet rådets direktiv 89/39l/EEG åtgärder förom attom
främja förbättringar arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet,av
påverkas.

Ett problem med samordnad prövning miljö- och säkerhetsfrågor är,en av
tidigare tillåtlighetsprövningennämnts, enligt såväl denatt nuvarandesom

miljöskyddslagen enligt förslaget till miljöbalk inte omfattarsom
arbetsmiljön. Frågor arbetsmiljön regleras i ställetom genom
arbetsmiljölagstiftningen. Vi den ordningen bör bestå. Deattanser
arbetsmiljörelaterade säkerhetsfrågorna bör därför regleras särskilt.
Prövningen arbetsmiljöaspektema bör dock, nämnts,av som ovan
samordnas med den övriga säkerhetsprövningen behörigattgenom myn-
dighet på arbetsmiljöområdet får möjlighet sig tillstånds-överatt yttra en
ansökan i mål eller ärenden med integrerad miljö- och säkerhetsprövning.
På det bör Ävenmotstridigasättet bedömningar kunna undvikas. annat
samarbete mellan ansvariga myndigheter säkerhetsområdet viktigtär
för effektiv tillämpning regelverken. Härtill återkommer vi i avsnitten av
10.3 nedan.

Den prövning den inre säkerheten skall ske enligt arbetsmiljölag-av som
stiftningen berör endast företaget och de anställda. Beslutsprocessen be-
höver därmed inte innehålla de offentlighet den övrigamoment sä-av som
kerhetsprövningen fordrar. Det räcker med de anställda får del ochatt av

tillfälle sig företagetsatt över säkerhetsrapport.yttra Bestämmelserges
härom kan därför med stöd l8 arbetsmiljöförordningen§ införas iav
myndighetsföreskrifter på skett medsätt Seveso Desamma som
nuvarande föreskrifterna storskalig kemikaliehantering AFS 1989:6om
bör upphävas och medersättas de krav ställs imotnya som svarar som
Seveso och inte redan tillgodosedda inomär arbetsmiljölag-som
stiftningen. Vi lämnar inget förslag hur detta skall ske, utgår frånmen

den föreslagna lagen kommeratt tjäna utgångspunkt föross attav som
Arbetarskyddsstyrelsens föreskriftsarbete.

Säkerhetsrapportema både omfattandeär och komplicerade. Den instans
skall utföra prövningen måste därför både ha kompetens och möjlig-som

het den tidavsätta krävs föratt granska innehållet. Om detta skallattsom
ske centralt hos Arbetarskyddsstyrelsen eller regionalt vid Yrkesinspek-
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får i ställetitionema inte ställning till utredningen. Frågan avgörastar
vill endast understrykamyndighetsföreskrifterna. Viutformningenvid av
måste ha tillräckligaanförtros prövningenvikten instansdenatt somav

för klara det.att avresurser

Regelstrukturen10.2

och lndustriolycks-Föreslår genomförandet SevesoFörslag: Vi att av
detta ändamålkonventionen reglering.sker Förgenom en gemensam

införas. kan bryggavi särskild lag skall Denna lagatt ses som enanser en
miljöskyddslagstiñningen ochmellan räddningstjänstlagstiñningen och ett

lagstiftningsområdenaförsta ökad integration de två samtsteg mot en av
säkerhetsfrågoma sammanhang.isätta störreatt ett

till tillämpnings-räddningstjänstlagen den lagensFör att nyaanpassa
denföreslår vi räddningstjänstlagen ändras såområde 43 § ävenatt att

medomfattar olycksförebyggande ligger också i linje denåtgärder. Detta
sker räddningstjänstområdet.utveckling för närvarande påsom

hänförliga till arbetsmiljölagstiftningenDe säkerhetsfrågor ärsom
kommer omfattas deninte lagen.att av nya

prövningen miljö- säkerhetsfrågor viDen samordning och somav av
framförföreslår enhetlighet i regleringen inom alltställer krav störreen

ansvarsområden.Räddningsverkets och Naturvårdsverkets En gemensam
särskild lag eller förord-reglering kan antingen ske genom engenom en

fleraning. myndighetsföreskrift förskapaAtt är gemensamen som
myndigheter till myndigheternas oberoendeinte möjligt med hänsynär
ställning förhållandei till varandra.

kommer således Räddningsverkets ochEn reglering attgemensam avse
avseende Seveso-frågor. nuvarandeNaturvårdsverkets ansvarsområden De

myndighetsföreskriñema införts i anledning Seveso måste där-Iavsom
ligga utanförupphävas. Arbetsmiljölagstiftningen kommer denmed att

införassärskilda behöver inomregleringen. reglerDegemensamma som
Industriolyckskon-arbetsmiljölagstiftningen till följd Seveso ochav

myndighetsföreskrifter.skeventionen kan, nämnts, genomsom ovan
nödvändiga. Likaså kommerNågra lagändringar har vi inte bedömt vara

tillämpas parallelltexplosiva medlagen brandfarliga och attvaror enom
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reglering Seveso-frågoma. Sprängämnesinspektionengemensam av
kommer därmed inte beröras direkt genomförandet Seveso ochatt av av
lndustriolyckskonventionen. bådaDe nämnda lagstiftningsområdena
kommer dock knytas till miljö- och säkerhetsprövningenatt attgenom
berörda myndigheter kommer medverka remissmyndigheter. Deatt som
berörda tillsynsmyndighetema bör också samarbeta med varandra i
säkerhetsfrågor på såväl central lokal och regional nivå.som

Om reglering skall skapas måste det således ske lagen gemensam genom
eller förordning. Båda alternativen medför viss dubbelreglering i för-en
hållande till befintlig lagstiftning. Så emellertid fallet med dagensär även
ordning eftersom de berörda myndigheternas verksamhetsområden delvis
överlappar varandra. Nackdelen med endast införa förordning äratt atten
den måste kopplas till befintlig lag, i detta fallet räddningstjänstlagenen
eller miljöskyddslagen/miljöbalken. Om förordningen knyts till rädd-
ningstjänstlagen blir det svårt omfattande dubbelreglering inomatt utan
miljöskyddslagstiftningen åstadkomma samordnad miljö- ochen
säkerhetsprövning. förordningenOm i stället knyts till miljöskydds-
lagstiftningen förlorar reglerna sin naturliga anknytning till rädd-
ningstjänstlagstiftningen. splittraAtt reglerna miljöskydds-på ochupp
räddningstjänstlagstiftningen vi inte heller lämpligt. En sådanäranser
lösning skulle det svårare orientera sig och motverkagöra den enkelhetatt
och tydlighet vi eftersträvar.

detI perspektivet särskild lag föredra. lag kanär En onödigtatt utan atten
systematiken i lagstiftningenstöra i övrigt tillämplig inom fleravara

myndighetsområden. förEtt utredningen närliggande exempel lagenär om
hushållning med tillämpas både inom plan- ochnaturresurser m.m. som
byggområdet och miljöskyddsområdet.

Sambandet mellan hälsa, miljö och säkerhet tidigareär, nämnts,som
Äventydligt i Seveso II. Industriolyckskonventionen uppvisar helhets-en

säkerhetsfrågor. Detta utveckling kommerärsyn tror atten som
i framtiden. Det därför detta skälaccentueras fel splittraäven attvore av

reglerna i direktivet och konventionen vad nödvändigt.än ärupp mer som

Genom samla reglerna för olycksförebyggande och skadebegränsandeatt
åtgärder inom kemikaliehanterande verksamheter i lag med undantagen
för arbetsmiljölagstiftningen skapas nödvändiga förutsättningar för en
samordnad prövning säkerhets- och miljöfrågor. Därmed ocksåav ges
förutsättningar för klarare och enklare myndighetsstruktur.en



1998:13SOU108

brandfarligalagenberörainteregleringen kommerFöreslagnaDen att om
iöverlappningleda tillvi kommerinseroch explosiva Detta attvaror.

bådeomfattaskommerverksamhetervissalagstiftningen att avattgenom
Dettaoch explosiva ärbrandfarligaden lagen och lagen varor.av omnya

kunnafördock olägenhet vi attatt accepteratvungnasett osssomen
explosivaochbrandfarligaoch klar reglering. Lagenskapa enkel omen

nuvarandeändringar iomfattandespecialområde,är utanett somvaror
knutnadärtilloch denmiljöprövningenisvårt inordnaregelstruktur, är att

tillståndsprövningenremissförfarandet vidmyndighetsstrukturen. Genom
myndig-ansvarigamellansamarbetemiljöskyddslagstiftningen ochenligt

Förkan begränsas.olägenhetdennaövrigt emellertidheter i attanser
medtill ochkan detsäkerhetsprövningenmiljö- ochden integrerade vara

remissinstanser.specialmyndigheterfördel ha tillgång tillatt somen

räddnings-mellanbryggalagen kanföreslagnaDen enses somav oss
omfattandeVidmiljöskyddslagstiftningen.tjänstlagstiftningen och meren

olycks-hurdock fråganräddningstjänstlagstiftningen börrevision omav
skall reglerasåtgärder övervägas.skadebegränsandeförebyggande och

miljö-mellanförhållandetgrundlig analysbör därvidDet göras aven
sådan djupareNågonräddningstjänstlagstiñningen.skyddslagstiftning och

utredning.för dennafunnits för inominteanalys har det utrymme ramarna
brakanregleringenden föreslagnaVi dock att vara enav ossanser

mellan deintegreringökadfor det framtida arbetetutgångspunkt mot en
lagstiñningsområdena.två

olycksföre-reglerrelativt fåinnehåller räddningstjänstlagendagl om
inteoch hotframför allt riskeråtgärder. gällerbyggande Detta som

räddningstjänstlagen skallprimärt har samband med brand. Enligt 7 §
brändersåkommunenför vidtas inomvarje kommun åtgärder attattsvara

andragällerdetskador till följd bränder förebyggs. Näroch typer avav
ocholycks-främjauppgiftolycksrisker har kommunen endast till att

betydligtsåledesharskadeförebyggande arbete. Räddningstjänsten en
i frågakemikalieolyckorförroll det gäller risken ännär t.ex. omsvagare

Även inriktadfrämstbrandrisker. räddningstjänstlagen41 § är
andraellerbyggnaderbrandrisker. eller innehavareDär ägareatt avanges

utrustning för släckninghållai skälig omfattning skallanläggningar av
och iolyckshändelseellerför livräddning vid brandbrand och annan

brand förförebygga ochbehövs förövrigt vidta de åtgärder attattsom
räddningstjänstlagenföljd brand. l 43 §hindra eller begränsa skador till av

ställaskrav kanbestämmelserfinns, tidigare särskildanämnts, attomsom
vid verksamheteråtgärderskadeförebyggande skadebegränsandeoch
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innebär för olyckshändelse skallfara orsaka allvarliga skadorattsom en
på i miljön.människor eller

För betona vikten det olycksförebyggande arbetet inom rädd-att av
ningstjänsten föroch räddningstjänstlagens tillämpningsområde skallatt
harmoniera med tillämpningsområdet för den speciallagen vinya som
föreslår vi 43 § räddningstjänstlagen bör ändras så den inteatt attanser
endast åtgärder för hindra eller begränsa allvarliga skador tillattavser
följd olyckshändelser. Som bestämmelsen utformad denkanärav nu
endast användas för ställa krav åtgärder hindrar skador elleratt som
begränsar skador till följd redan inträffad olycka. Detta ärav en anser

onödig begränsning och dåligt med syftet i bådestämmer överensen
Seveso och lndustriolyckskonventionen. Beträffande brand har den
kommunala räddningstjänsten befogenhet ställa krav olycksföre-påatt
byggande åtgärder. Vi sådan befogenhet bör gälla förävenattanser en
andra olycksförebyggande åtgärder. innebärDetta emellertid inte att
räddningstjänsten skall andra myndigheters arbetsuppgifteröverta att
kontrollera säkerheten. Den föreslagna förändringen skall i stället ses som

möjlighet för räddningstjänsten i de fall den det befogatatt ävenen anser
kunna begära vissa olycksförebyggande åtgärder skall vidtas och inteatt
endast behöva inskränka sig till åtgärder i händelse olycka redanattav en
inträffat. Detta ligger också i linje med den övergripande roll avseende
säkerhetsarbetet i samhället i Räddningsverket bör ha. Detstort som
primära målet för allt säkerhetsarbete måste utredningen detsom ser vara

undvika olyckor huvud inträffar. Med den föreslagnaöveratt att taget
förändringen 43 § räddningstjänstlagen kommer räddningstjänstlagensav
tillämpningsområde harmoniera med den lagens tillämpnings-att nya
område. kanMan beskriva förhållandet så den lagenatt utgörnya en
precisering 43 räddningstjänstlagen§ det gäller risken för olyckornärav
inom kemikaliehanterande verksamheter samtidigt den utgörsom en
förbindelselänk till miljöskyddslagstiftningen.

likhetI med Hot- och riskutredningen 43 § räddningstjänst-attanser
lagen bör tillämpas på byggnader anläggningaräven och där stora
mängder människor samlas, idrottsanläggningar, varuhus ocht.ex.
inomhustorg. För möjliggöra sådan tillämpning bör byggnaderatt ävenen
omfattas räddningstjänstlagen.43 § Vi föreslår därför 43 § rädd-attav
ningstjänstlagen ändras i detta avseende. Anläggningaräven där det
samlas folkmycket torde redan med nuvarande lydelse omfattas av
bestämmelsen jfr Räddningstjänst lagkommentar, Edling m.fl., sid.en
205. tydliggöraFör detta kan det dock befogat Räddnings-att attvara
verket reviderar sina allmänna råd 1994:2 angående räddningstjänst-43 §



110 SOU 1998:13

lagen. finnsDär nämligen exempliñering § 43-anläggningaren av som
kan leda till bestämmelsen får alltför tolkning.snävatt en

I den lagen bör i huvudsak övergripande bestämmelser syftet ochnya om
tillämpningsområdet, definitioner centrala begrepp, övergripandeav
bestämmelser verksamhetsutövamas skyldigheter, delegations-om
bestämmelser, ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och över-

Övrigaklagandebestämmelser införas. bestämmelser, framför allt
beträffande innehållet bilagomai till direktivet och konventionen, kan
antingen i förordning eller myndighetsföreskrifter allt efter vadtas som

ändamålsenligt. Enligt kap.är 8 regeringsformen7 § kan nämligen riks-
dagen bemyndiga regeringen meddela föreskrifter bl.a. säkerhetatt om
och miljövård falli de detta innebär åligganden föräven enskilda. Enligt 8
kap. l § regeringsformenl kan riksdagen medge regeringenäven att
överlåter förvaltningsmyndighetåt eller kommun meddela bestäm-att
melser i Vidare kan regeringen med stödämnet. 8 kap. 13 § regerings-av
formen i förordning bemyndiga förvaltningsmyndighet bl.a. meddelaatt
föreskrifter verkställighet lag. Härmed sådanaävenom av menas
föreskrifter endast har till syfte fylla lag.att utsom en

Med hänsyn till framför allt direktivets höga detaljeringsgrad och tekniska
det svårt exakt vadär bör i förordningavgöranatur och vadatt tassom

kan regleras i myndighetsföreskrifter. Vi kommer därför intesom att
lämna något förslag förordningstext i anslutning till Seveso-lagen.
Denna bör i stället utarbetas i samarbete med Räddningsverket denärsom
myndighet enligt förslagvårt skall meddela myndighetsföreskriftersom
till Seveso-lagen.

Vissa ändringar i befintliga lagar, vad redan föreslagits,utöver som
kommer också bli nödvändiga. Till detta återkommer kapitelvi iatt ll där
vi i detalj går igenom behovet regelgivning i anledning detmera av av nya
direktivet.
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10.3 Tillsynsansvaret

Förslag: Tillsynsorganisationen enligt den lagen föreslås harmo-nya
niera med tillsynen enligt miljöskyddslagstiftningen. Länsstyrelserna
och kommunerna skall därför ha det operativa tillsynsansvaret. På så

kan miljö-sätt och säkerhetstillsynen samordnas. Det centrala
tillsynsansvaret enligt Seveso-lagen skall ligga Räddningsverket.

Naturvårdsverkets uppgift central tillsynsmyndighet på miljö-som
området påverkas inte förslagvårt till lag.av ny

Både i det nuvarande Seveso-direktivet och i Seveso görs en upp-
delning i två kravnivåer beroende på vilka mängder farliga ämnenav

kan förekomma i verksamheterna. Industriolyckskonventionenssom
tillämpningsområde sammanfaller i princip med den högre kravnivån
enligt Seveso ll.

Som framgått detär avsevärd skillnad på verksamhets-ovan en
skyldigheterutövamas beroende vilken kravnivå skallsom

tillämpas. Om uppdelningen helt adekvat med hänsynär till vilken risk
de olika verksamheterna kan diskuteras. verksamhetEnrepresenterar
där kgl00 farligt hanteras behöverämne inte farligareett änav vara en
verksamhet där 50 kg hanteras. Deämne avgörandemestav samma

hur hanteringsprocessenär och säkerhets-momenten snarare
verksamheten belägen. Dessaut samt ärarrangemangen ser var

faktorer emellertid individuellaär och svåra överföra i allmännaatt
regler. Mängden hanterade däremot relativtämnen enkeltär att
fastställa och lätt jämföra. Det därför förståeligtär valtatt att attman
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farligautgångspunkt i hanterade mängderriskvärdering medgöra aven
sinahauppdelningen får vi den kanoch den ävenämnen acceptera om

betydelse vidförslag säkerhetsfrågomasbrister. Genom vårt betonaatt
utvidgningentillståndsprövningen miljöfarlig verksamhet generellt och

dock möjligheterna43 § räddningstjänstlagen kommer ävenattav
omfattas högreställa krav de verksamheter inte densom av

försiktighetsprincipen harkravnivân förbättras. Tillämpningenatt av
kapitelockså betydelse i detta sammanhang 12.se

enligtde verksamheter omfattas den lägre kravnivânFör avsom
skall inge tillSeveso gäller verksamhetsutövaren anmälanatt en

behöriga myndigheter. den skall verksamhetens ochI anges namn
farligaadress, vilka hanteras i verksamheten, hurämnen som

verksamheten bedrivs och hur den lokaliserad. Vidare skallär
Säkerhetspolicy förverksamhetsutövaren förebyggaupprätta atten

allvarliga olyckshändelser verksamheten.vid

närvarande finns enligt inget krav verksamheterFör Seveso I att
omfattas lägre behöverden kravnivân sig till känna. Detta ärsom av ge

troligtvis orsakerna till tillsynen dessa verksamheter i dagatten av av
bristfällig. Myndigheterna helt enkelt inte vilka verksamheterär vet

därföromfattas bestämmelserna. viktDet är största attsom av av
verksamhetsutövama blir medvetna sina skyldigheter enligt denom

lagen och inger anmälningar.nya

Även de formella redovisningskraven mindre omfattande enligtärom
lägre kravnivânden behöver det inte betyda tillsynen sådanatt av en

verksamhet okomplicerad. Eftersom uppdelningen i de båda krav-är
nivåema mycket förenklad den i fallmånga inte heltär rätt-ger en
visande bild de krav kompetens fordras för tillsynen deav som av
verksamheter omfattas direktivet. Om tillsynen skall blisom av
effektiv och bidra till höja säkerheten måste tillsynsmyndighetemaatt
tillföras och ökad kompetens. kostnads- effekti-Av ochmer resurser
vitetsskäl bör tillsynsorganisationen densamma för de bådavara
kravnivåema. På det kan den högre kompetens krävs försättet attsom

tillsyn verksamheterde omfattas den högre krav-utöva över som av
nivån utnyttjas vid tillsyn verksamheter enligt den lägreäven av
kravnivån. En samordning med miljötillsynen nödvändig medär
hänsyn till det sambandet mellan miljö, hälsa och säkerhet.nära

Beträffande finansieringen säkerhetstillsynen kommer vi härinte attav
föreslå några avgifter. Med hänsyn till samordningen med miljötill-

finns det dock skäl det varit i kraftnäratt systemet tagettsynen nya
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inteöverväga säkerhetstillsynen böräven avgiftsbeläggas. Enom
samordning med miljötillsynsavgiftema bör därvid ske. För närvarande
finns regler sådana avgifter i förordningen avgift1989:598om om

Ävenför myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen. förslaget
till miljöbalk möjlighet föreskriva sådana avgifter. I 18 §attger om
räddningstjänstlagen finns bestämmelser brandsynsavgift fåratt tasom
ut.

Samarbete och samverkan med andra myndigheter med närliggande
tillsynsuppgifter såsom Yrkesinspektionen betydelsefullt. Eftersomär
det här sig skildarör myndigheter sinsemellan självständigaärom som
och dessutom har olika geografiska ansvarsområden det varkenär
möjligt eller önskvärt reglera hur samverkan skallnärmare gå till.att

börDet i stället fram effektivitetstänkandeväxa där de berördaettur
myndigheterna tillsammans söker utnyttja befintliga bästaresurser
möjliga Detta innebär intesätt. denna samverkan skulle mindreatt vara
väsentlig. Tvärtom det betydelse tillsynsmyndighetemaär stor attav
kan samarbeta. Om detta visar sig inte möjligt bör det övervägasvara

någon de berörda myndigheterna centralt och regionalt bör fåom av ett
formellt samordna säkerhetsarbetet.attansvar

Enligt såväl miljöskyddslagen förslaget till miljöbalk kommer densom
operativa tillsynen miljöfarliga verksamheter skötas läns-attav av
styrelserna regional nivå och kommunerna på lokal nivå.av
Naturvårdsverket har det centrala tillsynsansvaret, vilket innebär att
Naturvårdsverket skall följa och utvärdera den lokalt och regionaltupp
bedrivna verksamheten. Naturvårdsverket har också meddelarätt att
föreskrifter och allmänna råd hur lagstiftningen i vissa avseendenom
skall tillämpas.

finnsDet starka skäl talar för motsvarande tillsynsorgani-attsom en
sation finns på miljöområdet också bör tillämpas för säkerhets-som
frågor med länsstyrelsen och kommunen operativa tillsynsorgan.som
Beträffande det centrala tillsynsansvaret enligt förslagvårt till Seveso-
lag kan det antingen läggas Räddningsverket eller Naturvårdsverket.
Räddningsverket har i dag enligt Seveso l för räddningstjänst-ansvaret
frågor såväl inom verksamheten, medan Naturvårdsverketsutomsom
ansvarsområde skyddet den miljön.yttreavser av

RäddningsverketsAv instruktion framgår verket central förvalt-äratt
ningsmyndighet för bl.a. frågor olycks- och skadeförebyggandeom
åtgärder enligt räddningstjänstlagen verket särskilt skallsamt att
samordna samhällets verksamhet för olycks- och skadeförebyggande
åtgärder enligt räddningstjänstlagen inom räddningstjänsten,samt
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bevaka riskutvecklingen inom verksamhetsområdet och forverka att
förebygga olyckor beredskapsplanläggningensamordnasamt mot
kämenergiolyckor och andra olyckor.allvarliga Med allvarliga olyckor

bl.a. kemikalieolyckor.avses

Räddningsverkets övergripande roll i samhällets olycks- och
skadeförebyggande arbete har år betonats statsmaktema.senare av
Försvarsutskottet framhöll i viktenFöU l993/94zl attav ge
Räddningsverkets samordningsuppgift sådant innehåll verketett att
kunde likartat inom samtliga myndighetsområden medsättettagera
skyddet kemikalieolyckor och vid farligt gods. Vi harmot transport av
tidigare i delbetänkandet SOU 1997: 109 Myndighetsansvaret för

farligt föreslagitgods Räddningsverket skall blitransport attav ensam
ansvarig myndighet för farligt gods med undantag fortransport av
bulktransporter till sjöss.

Räddningsverket har således övergripande för det olycks-ett ansvar
och skadeförebyggande arbetet i samhället.

Naturvårdsverket enligt sin instruktion 1988:518 central förvalt-är
ningsmyndighet for frågor miljövård, däri inbegripet naturvård ochom
miljöskydd. Något särskilt för säkerhetsfrâgor har verket emel-ansvar
lertid inte säkerheten inom industrin naturligtvisäven hart.ex.om
betydelse for miljön. Säkerhetsfrågoma tillhör dock inte verkets
kämverksamhet till skillnad vad fallet medärmot som
Räddningsverket.

Med hänsyn till den Seveso-lagen, vi föreslår, främstatt nya som
kommer säkerhetsfrågor det centrala tillsyns-att attavse anser

bör läggas på Räddningsverket. Som central tillsynsmyn-ansvaret
dighet bör Räddningsverket få for utfärda föreskrifteräven ansvaret att
och allmänna råd for tillämpningen den lagen.av nya

Någon skarp gränslinje mellan Räddningsverkets centrala till-
enligt räddningstjänstlagen och Seveso-lagen ochsynsansvar

Naturvårdsverkets centrala tillsynsansvar enligt miljöskyddslag-
stiftningen kommer dock inte finnas. bådaDe tillsynsområdenaatt
kommer i många avseenden gå i varandra och båda myndigheternasatt
specialkompetens kommer behöva utnyttjas. därför viktigtDet äratt att
de båda myndigheterna kan utveckla och förtroendefulltnäraett sam-
arbete. Exakt hur detta samarbete skall gestalta sig går inte föratt
dagen precisera bör utvecklas myndigheterna själva deutan av
områden där lagstiftningama överlappar varandra. Att ut gemensamtge
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utformade allmänna råd miljö- säkerhetsfrågor kanoch ettvaraom
densamarbetsområde. Genom lokala och regionala tillsynsorgani-att

sationen kommer samordnas till länsstyrelserna och kommunernaatt
behovetkommer central samordning manifesteras operativai detattav

tillsynsarbetet. Räddningsverket och Naturvårdsverket därmedkommer
uppmärksammas vilka områden insatser i fonnatt gemensamma av

vägledning och stöd nödvändigt. Samarbete med andraärannat
centrala myndigheter inom angränsande ocksåansvarsområden är
viktigt.

Genom sådan tillsynsorganisation med två centrala myndigheteren
detpå regionala och lokala planet nuvarande miljömyndighetersamt

skapas goda förutsättningar för samordning miljö- och säkerhets-en av
frågor. För länsstyrelsema skall ha möjlighet utföra tillsynenatt att

bra krävs emellertid de tillförs ökad kompetens.sätt Dennaett att
kompetensökning bör i utsträckning kunna tillgodosesstor attgenom
Räddningsverket central tillsynsmyndighet bistår de operativasom
tillsynsmyndighetema med stöd och vägledning i tillsynsarbetet. Detta
kan ske både allmänna råd och vägledning och biträde igenom genom
enskilda fall.

Vad gäller kompetensfrågor har regeringen den l9juni 1997 beslutat
uppdra åt Räddningsverket inrätta delegation nätverk medatt att en

från olika centrala myndigheter. Denna skallexperter expertgrupp
enligt beslutet ha till uppgift stödja länsstyrelserna vid bedömningaratt

sådana frågor säkerhetskrav i samhällsplaneringen fordrarav om som
omfattande och tvärsektoriella analyser. En liknande expertgruppmer

bör kunna inrättas för stödja länsstyrelser och kommuner i derasatt
tillsynsarbete enligt vårt förslag till lag. Denna bör i likhetexpertgrupp
med den nämnda knytas till Räddningsverket centraltovan som
ansvarig tillsynsmyndighet.

Att denna expertfunktion i anspråk torde främst frågakomma ita
beträffande verksamheter omfattas den högre kravnivån.som av
Uppdelningen verksamheterna omfattas Seveso ärav som av
emellertid, inte helt relevant med hänsyn tillnämnts,som ovan
verksamheternas riskpotential. kanDet därmed finnas fall dåäven

kunskaper kan behöva i anspråk för bedömaexpertgruppens tas att
verksamheter endast omfattas den lägre kravnivån.som av

tillsynenFör de verksamheter omfattas den högre kravnivänav som av
kommer det generellt krävas hög och bred kompetens. Visett att en

därför den fortlöpande tillsynen i allmänhet skall liggaattanser
länsstyrelserna. Antalet verksamheter omfattas den högresom av



ll6 SOU 1998:13

kravnivån dock fâ. Verksamheternarelativt ojämntdessutomär är
fördelade landet. län harVissa endast någon enstaka verksamhetöver

omfattas kravet på säkerhetsrapport. utnyttjaFör attsom av resurserna
bästapå tillsynen enligt den högre kravnivån bordesätt attanser

kunna koncentreras till vissa länsstyrelser. Vi emellertid detattanser
inte uppgift för vår utredning komma förslagmed konkreta tillär atten
hur detta skall till. En lämplig lösning länsstyrelserna självaär att
kommer sådan samordning och samverkan, vilket haröverens om en

andra områden.ägt rum

Tillsynsorganisationen bör således enligt följande. Räddnings-utse
blirverket central tillsynsmyndighet för säkerhetsfrågor enligt vårt

förslag till Seveso-lag med vägledande och stödjande roll i för-en
hållande till de operativa tillsynsmyndighetema. Den expertgrupp som
skall knytas till Räddningsverket bör viktig roll både i tör-ges en
hållande till Räddningsverket det gäller bistå med kunskap vidnär att
utfárdande föreskrifter och generella råd och i förhållande till deav

Ävenoperativa tillsynsmyndighetema. samarbetet mellan Räddnings-
verket och Naturvårdsverket övriga berörda myndigheter ärsamt
viktigt. operativa, fortlöpande,Det tillsynsarbetet skall utföras av
länsstyrelserna och kommunerna i huvudsak efter det mönster som
gäller enligt miljöskyddslagstiñningen. Miljö- och säkerhetstillsynen
kommer alltså integreras och ligga myndighetsnivå föratt samma

möjliggöra samordnad tillsyn.att en

angivits tidigareSom kommer arbetsmiljötillsynen ligga utanför detatt
skisserade ingen förändringDet vadärsystemet. motav oss nu som

gäller i dag. Vi har bedömt det inte möjligt integrera dennaäratt attnu
i dentillsyn tillsyn skall ske enligt miljöskyddslagstiftningen ochsom

enligt Seveso-lagen.

Även tillsynen enligt lagen brandfarliga och explosivaom varor
kommer ligga utanför miljö- och säkerhetstillsynen. föreslårViatt
således ingen ändring det gäller i dag medsystemav som
Sprängämnesinspektionen central myndighet. Tillsynen i frågasom om
brandfarliga dock den kommunala räddningschefen.utövas Envaror av
viss samordning kommer därför ändå ske.att

Det påpekats, viktär, de centrala myndig-största attsom ovan av
heterna utvecklar effektiva och samarbetsformer för befintlignära att
kompetens skall kunna utnyttjas bästa och för underlättasätt att

förarbetet de lokala och regionala tillsynsorganen. Hur detta samarbete
skall till vi inte lämpligtnärmare låsaär att attanser nu upp genom
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peka någon eller några myndigheterut samordnande. Samarbetetsom
bör i stället få utveckla sig det de berördasätt myndigheternasom
finner ändamålsenligt. Det dock naturligtär Räddningsverket ochatt
Arbetarskyddsstyrelsen med hänsyntar större tillett dessaansvar
myndigheters roll i säkerhetsarbetet.

11 Den utformningennärmare av

lagstiftning i anledningm.m. av

Seveso och Industriolycks-
konventionen

Som beskrivits vi det bör införasovan särskild lagatt ianser en
anledning de krav ställs enligt Seveso och Industriolycks-av som
konventionen. Kopplingen säkerhetsfrågoma till miljöprövningenav
har därvid haft avgörande betydelse för den valda lösningen. Den nya
lagen skall ha till syfte förebygga allvarliga olyckshändelseratt där
farliga ingårämnen och begränsa följderna dem.att av

I detta kapitel kommer redogöranärmare för den lagstiftningatt som
behövs för genomförandet direktivet och konventionen i svenskav
lagstiftning. Vi kommer först beskriva vilka bestämmelseratt visom

skall ingå i den lagen och hur den täckeranser bestämmelserna inya
direktivet och konventionen. Därefter kommer vi redogöranärmareatt
för säkerhetsfrågomas koppling till miljöprövningen. Sist i kapitlet
kommer vi gå igenom vilka förändringaratt behöver igörassom annan
lagstiftning.



1998:13118 SOU

Syftet11.1

Syftet skall Förebygga allvarligaFörslag: med Seveso-lagen attvara
kemikalieolyckor följdernaoch begränsa sådana olyckshändelser.att av

lagen bör inledas med bestämmelseDen Seveso-lagennya en som- -
dess syfte. säkerhetsfrågomasMed hänsyn till koppling tillanger

miljöprövningen det framför allt de förebyggande och skade-är
begränsande inträffaråtgärder kan vidtas innan olyckasom en som
Seveso-lagen bör fokuseras Bestämmelser åtgärder vidpå. om en
olycka i form räddningsinsatser ialamiering och bör huvudsakav
regleras i räddningstjänstlagen. Härtill återkommer vi i avsnitt 11.14
nedan.

Syftet med den lagen bör förebygga allvarligaattnya anser vara
kemikalieolyckor och begränsa följderna sådana olyckshändelseratt av
för människor och miljö. miljö skall därvid haBegreppet samma
betydelse enligt miljöskyddslagstiftningen. innebärDet ävenattsom
egendom omfattas begreppet. Därmed ocksåuppnås överens-av
stämmelse med Industriolyckskonventionen. Där nämligenanges
särskilt konventionen omfattar skyddet materiella tillgångar. Iatt av
räddningstjänstlagstiftningen skiljer dock mellan skyddet miljöman av
och egendom. För undvika oklarheter och tolkningsproblem bör detatt
därför i Seveso-lagen särskilt med miljö egendom.ävenattanges avses

1 1.2 Tillämpningsområde

Seveso-lagensFörslag: tillämpningsområde skall omfatta sådana
verksamheter där farliga förekommer eller kan förekomma iämnen
kvantiteter eller överstiger de mängder regeringenmotsvararsom som
bestämmer. Tröskelvärdena får därvid inte överstiga de värden som

i Seveso och i Industriolyckskonventionen.anges

Industriolyckskonventionen har, i kapitel formelltnämnts settsom ovan
mycket begränsat tillämpningsområde den endast ärett attgenom

tillämplig på sådana verksamheter kan tillupphov gränsöver-som ge
skridande effekter, bortsett från samarbetet räddningsinsatser,vid samt
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konventionensomfattas farligabilaga med Enligt ochHot-ämnen.av
riskutredningen finns det för närvarande inte verksamhet inågon Sverige

omfattas konventionen. konventionen endast tillämpligAtt ärsom av
gränsöverskridande effekter emellertid begränsning vi bortserär en som
ifrån. Konventionens bestämmelser bör således tillämpasäven
nationella förhållanden.

Bortsett från begränsningen till gränsöverskridande effekter motsvarar
lndustriolyckskonventionens tillämpningsområde i princip den högre
kravnivån enligt Seveso Vi kommerll. därför behandla konventionensatt
bestämmelser tillsammans demed regler gäller för högredensom
kravnivån enligt Seveso ll. denl mån bestämmelserna skiljer sig får en
anpassning ske till de krav ha parallella reglerär Att medsträngast.som
snarlikt innehåll inte lämpligt.anser vara

Seveso har vidsträckt tillämpningsområde. Enligt artikel 2 iett
direktivet det tillämpligt på verksamheter där farligaär före-ämnen
kommer eller kan förekomma i kvantiteter tröskelvärden motsvararsom
eller överstiger de mängder i bilaga tilll direktivet. verk-Desom anges
samheter omfattas direktivet indelade i två kravnivåer beroendeärsom av

Ävenvilka farliga hanteras och i vilka dettaämnen mängder sker.som
i Industriolyckskonventionen tillämpningsområdet liknandeettanges

begreppet farlig verksamhetsätt kopplat till särskildatt ärgenom en
bilaga med lista farliga och kategorieröver ämnen farliga ämnenen av

därtill hörande tröskelvärden. De tröskelvärden isamt som anges
konventionen i princip de tröskelvärden förgäller denmotsvarar som
högre kravnivån enligt Seveso lI.

Med förekomst farliga både i direktivetämnen och iav avses
konventionen den faktiska eller möjliga förekomsten farliga iämnenav en
verksamhet. Det således den förekomsten farligaär största ämnenav som
vid något tillfälle kan förekomma i verksamhet avgörande förären som
direktivets och konventionens tillämplighet. historiskaDen lager-
hållningen bör kunna tjäna utgångspunkt för bedömningen densom av
framtida förekomsten farliga Därvid måste naturligtvis hänsynämnen.av

till genomförda och planerade förändringaräven i verksamheten.tas
heltNågon exakt mängd torde det endast i undantagsfall möjligt attvara

bestämma. Uppskattningen mängden farliga bör medämnen görasav
sådan försiktighet den verkliga mängden inte kommer överstiga denatt att
beräknade.

övergripandeEn bestämmelse tillämpningsområdet bör införas iom
Seveso-lagen. Vilka verksamheter omfattas den lagen börsom av nya
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lagtekniska skäl kommerförordning.regeringen i Avdock anges av
vilka farligasådelas ämnenbemyndiganderegeringens att somatt upp

definitionentilli anslutningbemyndigandebestämsi lagen genomavses
tröskelvärdenaochavsnitt nedanl 1.3farliga sebegreppet ämnenav

angående lagensbestämmelseaktuellbemyndigande i nugenom
idärvidi börSevesotröskelvärdentillämpningsområde. De angessom

lndustriolycks-täcker inregeleftersom deanvändas ävenhuvudsak som
tröskel-lndustriolyckskonventionensfall därde Fatalkonventionen. I

såledesSverige börtillämpas.emellertid dessabörvärden strängareär
tröskelvärdendesigkonventionenratifikationeninte vid motreserveraav

enligt Seveso II.gällervadänär strängare somsom

direk-tillfinns i bilagomatillämpningsbestämmelsersärskildaDe som
farligai kategorierklassificeringkonventionen föroch ämnentivet avav

ifarligamängdenberäkningen ämnenfor den närmareämnen ensamt av
stödmedkan skemyndighetsföreskrifter. Dettaiverksamhet bör avtas

ägnadeendastföreskrifternaeftersomregeringsformen är attkap. 13 §8
delegationsbestämmelse behöversärskildSeveso-lagen. Någonfylla ut

i förordningen.kanbemyndigandetlagenidänned inte utantas ges
framtidahanteringenochdärmed begränsasomfång kanLagens av
farligakategorierochfarliga ämnenlistornaändringar ämnenöver avav

underlättas.

verksamhetervilkafår föreskrivaregeringensåledeslagen börl attanges
Vidare bör detlagen.skall omfattasförekommerdär farliga ämnen avsom

ochFörekomst farligamedvad ämnenlagen atti avsom menasanges
arbetsmiljölagstiftningen ochtilltillämplig i förhållandeparallelltlagen är

området.det aktuellalagstiftning inomannan
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1 1.3 Definitioner

Förslag: Vissa för Seveso och lndustriolyckskonventionen centrala
begrepp vi skall definieras i Seveso-lagen. Dessa begrepp äranser
allvarliga kemikalieolyckor allvarlig olyckshändelse, verksamhet,
verksamhetsutövare, anläggning, lager och farliga Definitionema iämnen.
direktivet och konventionen har därvid samordnats.

Vilka skall farligaämnen bestäms regeringen i enlighetsom anses som av
med vad de till farliga knutna tröskelvärdena.ämnenangettssom ovan om

Både Seveso och lndustriolyckskonventionen innehåller mängden
definitioner begrepp. dessaAlla dock inte nödvändigaär iav att ta en
lag.

lndustriolyckskonventionenI finns flera begrepp endast har betydelsesom
för konventionsstatemas inbördes relationer såsom och därtill knutnapart
bestämningar upphovspart, och berörd Medutsatt partsom part. part avses

fördragsslutande det vill till konventionensäga anslutenpart,.en staten
eller sammanslutning De här nämnda begreppen intestater.av anser
behöver definieras i lagen. Inte heller begrepp allmänheten, effektersom
och gränsöverskridande effekter i lndustriolyckskonventionen farasamt
och risk i Seveso behöver definieras i lagen. Deras betydelse får anses

klar och de har inte heller någon avgörande betydelse för lagensvara
tolkning förståelse.och

begreppDe därmed återstår och vi bör definieras i lagensom ärsom anser
lndustriolyckskonventioneni begreppen industriolycka, farlig verksamhet

och företagsledningen i Seveso begreppen verksamhet, anlägg-samt
ning, verksamhetsutövare, farliga allvarlig olyckshändelseämnen, och
lager.

Begreppen industriolycka och allvarlig olyckshändelse, farlig verksamhet
och verksamhet företagsledning och verksamhetsutövaresamt motsvarar
varandra i konventionen och direktivet. Definitionema dock inte heltär
identiska varför anpassning måste i den lagen förgöras bådeen attnya
konventionen och direktivet skall omfattas.
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industriolyckaolyckshändelse ochAllvarlig

händelserbeskriver debättrebegreppolyckshändelseAllvarlig är ett som
industriolycka. Begreppetkonventionenochdirektivet änisom avses

sambanddirektmåste haolyckaintryckindustriolycka ettatt enavger
enligtnödvändigtvilket inteverksamhetindustriell ärformmed någon av

ingendäri lagerolyckakonventionen. Enellerdirektivetsig ettvare
till-farligamängden ärkan ämnenförekommerverksamhet t.ex. om

stället förkonventionen. ldirektivet ochbådeomfattasräckligt stor av
användaskemikalieolycka böremellertidviolyckshändelse attanser

där farligaomfattar olyckorendastkonventionendirektivet ocheftersom
fallerolyckshändelserallvarligaAndraförekommer.ämnen typer av

tillämpningsområde.utanför dess

betydelsevidarenågotkonventionen har äniindustriolyckaBegreppet en
nämligenomfattarindustriolyckadirektivet.olyckshändelse iallvarlig

fåromhändertagandeslutligtvidolyckortransportolyckorvissa samt som
enligt artikel 4.tillämpningsområdedirektivetsundantas från

Industriolyckskonventionens tillämp-dockdet gällerNär ärtransporter
i sambandräddningsinsatserendastDetningsområde starkt begränsat. är

verksamhetsintemaochlandbaseradevidmed olyckor trans-transporter
Verksamhetsintemaindustriolycka.omfattas begreppetporter avsom

enligtolyckshändelseallvarligbegreppetiingår äventransporter
transportolyckor.vidräddningsinsatseromfattas inteDäremotSeveso ll.

lagensutanför denemellertidfallerSådana insatser även nya
sådanaskallendasteftersom den enligttillämpningsområde avseovan

Självaolycka inträffat.innanvidtasåtgärder kan ensom
räddningstjänstlagen.ireglerasräddningsinsatsen

inte kommerverksamhetenutanför självatransportolyckorEftersom att
allvarligadefinitionenlagenomfattas den att avnya anserav

föri Seveso-lagenbör användasolyckshändelser i Seveso att ange
hanno-åstadkommakemikalieolyckor. Förbetydelsen allvarliga attav

avfallsdeponier intedockkonventionen börochmellan direktivetnisering
nedan iviHärtill återkommertillämpning. nästafrån lagensundantas

undantag.avsnitt om
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Verksamhet och farlig verksamhet

Verksamhet i Seveso precist angivet farligär verksamhet iänmer
lndustriolyckskonventionen. Någon betydelseskillnad dock intedetär
fråga Begreppet farlig verksamhet knutet till konventionens listaärom.

farliga ochöver innefattarämnen därmed konventionens definitionäven
farliga Farligaämnen. vi emellertidämnen bör definieras särskiltav anser

i lagen.

Begreppet verksamhet i Seveso bör användas i lagen definitionenoch. bör i huvudsak densamma i direktivet. Verksamhetsbegreppetvara som
omfattar därvid samtliga verksamheter inte undantagna frånärsom
Seveso-lagens tillämpning. Därmed verksamheter hamnarävenavses som
och rangerbangårdar i den mån farliga förekommer eller kan fore-ämnen
komma i mängder lika med eller överstigande de tröskelvärden som anges
i den till lagen knutna förordningen. För verksamhet skall omfattasatt en

lagen krävs dock hanteringen farliga har viss varaktig-attav ämnenav en
het eller regelbundenhet. Endast helt tillfällig hantering omfattas inte.

Ett problem sammanhänger med Verksamhetsbegreppet dock hurärsom
samlokaliserade företag ingår i koncern skall behandlas. Påsom samma
denna punkt varken konventionen eller direktivet någon ledning.ger
Utgångspunkten bör dock det den faktiska risken skallärattvara som vara
vägledande for tillämpningen reglerna. Risken med verksamhetav en
förändras inte dess organisation förändras avdel-attav att t.ex.genom
ningar bolagiseras. Genom dela verksamhet i flera dotterbolagatt upp en
skulle emellertid de särskilda säkerhetsbestämmelsema i direktivet och
konventionen kunna kringgås mängdema farliga i deatt ämnengenom av
olika verksamheterna inte räknas Detta för övrigt förfa-är ettsamman.
rande orsakatäven problem inom miljöskyddslagstiftningen.som

Denna olägenhet skulle dock kunna avhjälpas med tillägg i defini-ett
tionen verksamhet med verksamhet det områdeatt ävenav avses som

under flera verksamhetsutövaressorterar ledning. Därmedgemensamma
skulle koncerner omfattasäven Verksamhetsbegreppet. förtyd-Ettav
ligande blir därmed nödvändigtäven avseende begreppetgöraatt
verksamhetsutövare. Med verksamhet naturligtvis inte företagsettavses
eller koncems hela verksamhet, kan spridd olikamångasom vara
platser och endast verksamhetenorter, plats.utan en
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företagsledningochVerksamhetsutövare

direktivetibetydelseföretagsledning harochVerksamhetsutövare samma
anknyterbästverksamhetsutövareEftersom begreppetkonventionen.och

lagen.användas i dendet börviverksamhettill att nyaanserovan

verksamhetsutövarebegreppetdefinitionenibör detSom angetts avovan
dotterbolagsamlokaliseradevidkoncemledningensåtillägggöras attett

verksamhetsutövare.räknas som

juridiskfysisk ellervarjesåledesbörverksamhetsutövareMed avses
fleraOmanläggning.ellerverksamhetinnehardriver eller enperson som

skall dessasamlokaliserademedverksamheter ägare är sesgemensam
verksamhets-denverksamhet och ägaren somgemensammasom en

utövare.

farligaoch ämnenAnläggning, lager

och kanIverksamhet i SevesobegreppetomfattasAnläggning sesav
Fore-farligadärverksamhetendelar ämnendeprecisering avavensom

tillöverföras Seveso-böri direktivetfinnsdefinitionkommer. Den som
Även i lagen.lager bördefinitionenlagen. tasav

vadpreciseringinnehåller delsfarligaDefinitionen ämnen somavenav
farligasärskilda listortill dehänvisning överdelsmed ämne, enmenas

direktivet.tillfinns i bilaga Ifarligakategorieroch ämnenämnen somav
Seveso-lagen börifarliga görasdefinitionenVi ämnenatt avanser

kommer,farligatill listornaHänvisning ämnenöversätt. somsamma
regeringentillbemyndigandeske attnämnts, ettatt angegenomovan

direktivettilli bilaga lDärvid bör listornavilka farliga ämnen som avses.
Industriolyckskonventionenför fall där ärundantag deföljas med

farligamängdenhurbestämmelserna ämnenDe närmaresträngare. om
tillämpningsbestämmelserdetaljeradeandraochskall beräknas sommer

kunnadirektivet bör,till nämnts,nämnda bilaga Ii ovansomanges
myndighet.ansvarigcentraltRäddningsverketmeddelas somav
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1.4 Undantag1

Förslag: Från Seveso-lagens tillämpningsområde undantas joniserande
strålning, militär verksamhet avseende explosiva ochämnen transport

farliga utanför de verksamheter i lagen.ämnenav som avses

Både i direktivet och i konventionen rad undantag. Det ståranges en
emellertid varje land fritt bestämma dessa undantag utnyttjasskallatt om
eller inte.

Militära verksamheter undantagna från både direktivets och konven-är
tionens tillämpningsområde. Kämtekniska olyckor eller nödlägen med
radioaktiva undantagna från konventionen medan farorämnen harär som
samband med joniserande strålning undantagits från direktivets
tillämpningsområde.

Transporter farliga utanför de aktuella verksamheternaämnen ärav
Ävenundantagna från direktivets tillämpningsområde. enligt konven-

tionen sådana i praktiken undantagna. Landbaseradeär transporter trans-
har behandlats När det gäller sjötransporter utsläpp oljaporter ärovan. av

och andra skadliga undantagna från konventionens tillämpnings-ämnen
område. Detta får innebära sjötransporter inte omfattasattanses av
konventionen. Något undantag för flygtransporter inte i konven-görs
tionen. Med hänsyn till de tröskelvärden gäller för hanteringsom av
farliga enligt bilaga till konventionenI dock ñygtransporterämnen iär
praktiken uteslutna från dess tillämpning.

I övrigt farliga iär rörledningar inbegripetäventransport ämnenav
pumpstationer utanför sådana verksamheter omfattas direktivet,som av
gruvindustri och avfallsdeponier undantagna från direktivets tillämpning.
Dessa verksamheter inte undantagna från konventionensär tillämpnings-
område. Däremot marina verksamheter, dammolyckorär och utsläpp till
följd olycka med genetiskt modifierade organismer undantagna frånav
konventionens tillämpning.

Undantagen för dammar och marin verksamhet i konventionen torde i
praktiken sakna betydelse. När det gäller dammar det inte troligtär att
farliga förekommer i sådan omfattningämnen sig konventionenatt vare
eller direktivet kan bli tillämpligt. Olyckor till följd verksamhet i marinav
miljö och utsläpp olja eller andra skadliga till sjöss regleras iämnenav
andra konventioner. Den marina verksamheten fonni olje-t.ex.av
utvinning och gasutvinning i det obefrntlig i Sverige.är Frågornärmaste

genetiskt modifierade organismer regleras i lagen 1994:900om om
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rörledningar regleras ifrågorochmodifierade organismergenetiskt om
till miljöbalkenförslagetrörledningar. Omvissalagen 1601978: om

istället ingåoch reglerna iupphöragentekniklagengenomförs kommer att
balken.

inriktade verk-Industriolyckskonventionenoch ärEftersom Seveso
vissaförekomma ikanförekommer ellerfarligasamheter där ämnen

modifierade organismergenetisktinte frågorangivna mängder berörs om
dockkanbestämmelser. Detkonventionensdirektivets ochdirekt antasav

medtillsammansorganismermodifieradegenetisktförekomstenatt av
vissa risker. Dettatillkan upphov ärhantering farliga ämnen geav

bedömningenvidfår beaktasemellertid omständighet avsomen
verksamheterförundantagfarliga Någothanteringen ämnen. somav

Seveso-lagen.iorganismer bör intemodifieradeomfattar genetiskt göras

tillämpning.Seveso-lagensundantas frånRörledningar bör inte heller
frågarörledningama ide fallSäkerhetsprövningen bör dock i om-som

med reglerske i enlighet derörledningarfattas lagen vissa somav om
och därtill knutennämnda lagkoncessionsprövningen enligtgäller for

i tredjekan därvid ske 4 §till Seveso-lagenförordning. kopplingEn
naturresurslagenrörledningar där detstycket lagen vissa attangesom

fortröskelvärdenakoncessionsprövning. Hurtillämpas vidskall rör-
teknisk fråga börledningar skall beräknas övervägas nämnareär somen

myndighetsföreskrifter.ochvid arbetet med förordning

smältasbestämmelser skall kunnadirektivetskonventionens ochOm
omfattas dengruvindustriavfallsdeponier ochmåste även nyaavsamman

härför.undantagkonventionen inte gjorts någoteftersom det ilagen

tillverkningoch förför militära verksamheterundantagSeveso lI görs
Arbetarskydds-ammunition. Ikrut ochoch förvaring explosiva ämnen,av
gjorts förföreskrifter har undantagNaturvårdsverketsstyrelsens och

enligt lagentillstånd krävsför vilkenhantering explosiva ämnen omav
undantag gjorts förhar ingetexplosiva Däremotbrandfarliga och varor.

verksamhetsområde har ingetRäddningsverketsmilitär verksamhet. Inom
eller militär verksamhet. lexplosivaför sigundantag gjorts ämnenvare

Frågan dåför explosivafinns inget undantag ärSeveso ämnen. om
Seveso ivid genomförandetskall undantasmilitär verksamhet av

medmilitär verksamhet,Med hänsyn tillsvenska lagstiftning. att ovan
omfattas denhanteringen explosivaundantag fornämnda ämnen, avav

skälinte det finnsi anledning Seveso Isvenska regleringen attanserav
tillämpning. 1Seveso-lagensverksamhet frångenerellt undanta militäratt
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princip bör krav ställas på militär verksamhet civil verk-påsamma som
samhet. Att låta Seveso-lagen och därmed också den integrerade miljö-
och säkerhetsprövningen omfatta explosiva inom Försvaret kanämnen
dock orsaka problem med hänsyn till och ammunitionslager böratt vapen-

hemliga. Vi därför militär verksamhet explosivaavseendevara attanser
bör undantasämnen från Seveso-lagens tillämpning eftersom den är

mindre lämpad för offentligt prövningsförfarande.ett Kontroll och tillsyn
hanteringen explosiva sker för övrigtämnen enligt lagen brand-av av om

farliga och explosiva varor.

Sammanfattningsvis bör i den föreslagna lagen undantag förgörasav oss
joniserande strålning, militär verksamhet avseende explosiva ochämnen

farligt gods utanför detransport verksamheter i lagen.av som avses
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skyldigheterVerksamhetsutövarnas11.5

krav-i tvåuppdeladeskyldigheterVerksamhetsutövamas ärFörslag:
eller kanförekommerfarligamängderi vilkaberoende ämnennivåer

i verksamheten.förekomma

skyldigaSamtliga verksamhetsutövare är att:

åtgärder.skadebegränsandeförebyggande ochvidta-

informationangivenvissanmälan medtillsynsmyndigheten ingetill-
verksamheten.om

för verksamheten.Säkerhetspolicyupprätta-

skadebegränsandeFörebyggande ochvisahelst kunnanär attsom-
vidtagits.åtgärder

skalllagenkravnivån iden högreomfattasverksamhetsutövareDe avsom
behörigtillsäkerhetsrapportingenämnda skyldigheter ävenutöver en

drifts-redovisningomfattandeSäkerhetsrapportenmyndighet. är aven
verksamhet.vidsäkerhetsarrangemangenoch en

denomfattasverksamhetförändringochVid nyanläggning avsomenav
miljöprövnings-inges tillkravnivån skall säkerhetsrapportenhögre

fallövrigasäkerhetsprövning. Isamordnad miljö- ochförmyndigheten en
tillsynsmyndigheten. Genomtillingesskall Säkerhetsrapporten att sam-

denfåallmänhetensäkerhetsprövningen kommermiljö-ordna och att
ochenligtdeltagande krävs Sevesoochmöjlighet till insyn som

lndustriolyckskonventionen.

såsomlagstiftning,regleras iSäkerhetsfrågor kommer även att annan
explosivaochbrandfarligaarbetsmiljölagstiftningen och lagen varor.om

huvudsak i artikeliskyldigheterverksamhetsutövamasI Seveso anges
bestämmelserKonventionensartikel 13.och del5-7, 9 10 samt omav

tredjeartikel 3huvudsak iskyldigheter finns iverksamhetsutövamas
Även i konven-artikel 9och artikelförsta punktenpunkten, artikel 4

kopplinghardeltagande allmänhetentill ochtionen infonnation enavom
skyldigheter.till verksamhetsutövamas
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Verksamhetsutövamas skyldigheter i direktivet och konventionen
omfattar i huvudsak tre moment.

Att vidta åtgärder för Förebygga allvarliga olyckshändelseratt
och begränsa följderna dem.av

2. Att inge redovisningar angående verksamheten och säkerhets-
till behöriga myndigheter.arrangemangen

informeraAtt allmänheten verksamheten.om

Med verksamhetsutövamas skyldigheter kommer vi också säkerhets-
frågomas koppling till miljöskyddslagstiftningen och bestämmelserna om
miljökonsekvensbeskrivningar. Som säkerhets-angetts attovan anser
frågor alltid bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningar och vid
tillståndsprövningen enligt miljöskyddslagstiftningen. de fallI verksam-
hetsutövaren omfattas kravet säkerhetsrapport, d.v.s. den högreav
kravnivân enligt Seveso och lndustriolyckskonventionen, skall en
fördjupad säkerhetsprövning ske. Hur kopplingen till miljöskydds-
lagstiftningen skall skenännare återkommer vi till nedan.

Verksamhetsutövarnas allmänna skyldigheter

artikelI 5 i Seveso verksamhetsutövama skall vidta allaattanges
åtgärder krävs för förebygga allvarliga olyckshändelseratt och försom att
begränsa följderna dessa. Vidare skall verksamhetsutövama för behö-av
riga myndigheter kunna styrka alla nödvändiga åtgärder vidtagits.att I
konventionen artikel i direktivet5motsvaras artikelnärmast 3 tredjeav
punkten. Där företagsledningen skall iaktta alla åtgärderattanges som
krävs för på säkert kunna genomföra denatt farligaett sätt verksamheten
och förebygga industriolyckor.

Dessa bestämmelser verksamhetsutövamas allmänna skyldigheterom är
grundläggande betydelse och vad verksamhetsutövamaav rentanger

faktisk har En bestämmelsegöra. härom böratt därför i Seveso-tas
lagen.

l bestämmelsen bör även vad föreskrivsutöver i Seveso-attanges som
lagen verksamheter kan upphov till allvarliga kemikalie-om som ge
olyckor tillämpas också bestämmelserna i lag, såsom arbetsmiljö-annan
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säkerhet och lagenarbetstagarnasgällersåvittlagen 1601977:1
explosivabrandfarliga och1988:868 varor.om

skyldighetersärskildaVerksamhetsutövarnas

skyldighetersärskildaverksamhetsutövamasochartiklarna 7 9l anges
omfattasverksamheterdetidigareenligt Som ärSeveso 11. nämnts avsom

farligavilkaberoende ämnenkravnivåerindelade i tvådirektivet som
mängder.i vilkaochverksamhetenförekommer i

omfattasverksamhetsutövaresamtligagällerArtikel anmälan6 somom
verksamhetsutövaregäller deendastdirektivet medan artikel 9 somav

gällerSäkerhetspolicyArtikelkravnivån. 7högreomfattas den omav
lägre krav-omfattas dende verksamhetsutövareformellt endast avsom

säkerhets-ingå iskallSäkerhetspolicyeftersomnivån, ävenenmen
tillämpliga påbestämmelsernaenligt artikel 9 ävenärrapporten

kravnivån.den högreomfattasverksamheter avsom

verksamhetsutövamasbestämmelserfinnskonventionenI närmare om
ställsdärbilagor. kravdärtill Deoch knutnaskyldigheter i artikel 6 som

kravnivån enligthögrehuvudsak deniomfattas, nämnts, avovansom
i direktivet. Debestämmelsernafråndärför utgåVi kommerSeveso 11. att
i myndighets-reglerasdetaljer, vilka kanföreliggerskillnader avsersom

myndighets-det gällerdock påpekasföreskrifter. bör närDet ävenatt
och konventionensdirektivetsregleringföreskrifter bör avgemensamen

eftersträvas.bestämmelser

SäkerhetspolicyAnmälan och

samtligaochkortfattaderelativtanmälan i SevesoReglerna är avserom
bestämmelseomfattas direktivet. Enverksamhetsutövare somsom av

bör in iinnehållavad den skallskall ingesanmälan tasnär samtenanger
tid innanskall inges i godenligt direktivetanmälanSeveso-lagen. Att

verksamhets-innebär intedriften påbörjasbyggnadsarbetena eller att
skall ske innanbyggnadsarbetenvalmöjlighet. Omhar någonutövaren

byggnads-innananmälanskall ocksåverksamheten i drift görastas
befintliga lokalerskall ske iverksamhetendäremotarbetena påbörjas. Om

i drift.verksamheteninnanskall anmälan göras tas
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Vidare bör det lagtexten framgå verksamhetsutövaren skallattav
informera tillsynsmyndigheten förändringar i verksamheten görsom som
påverkar innehållet i anmälan. l sådant behöverfall informationdockett
inte lämnas i förväg. Det räcker med den lämnas så kandet ske iatt snart
anslutning till förändringen.

De särskilda Övergångsbestämmelser enligt direktivet gäller försom
befintliga verksamheter bör in i särskilda ikraftträdandebestämmelsertas
till lagen. Om befintlig verksamhet sedan lagen i kraft ändras påträtten
sådant verksamhetsutövarensätt skyldig informeraatt tillsynsmyn-är att
digheten skall inte ikraftträdandebestämmelsema tillämpas anmälanutan
inges omedelbart.

l Seveso-lagen bör vidare samtliga verksamhetsutövareatt äranges
skyldiga utarbeta Säkerhetspolicy för förebyggaatt allvarligaatten
olyckshändelser och tillämpa den. Kraven säkerhetspolicynsatt
innehåll bör efter verksamhetens och omfattning. Den böranpassas art
dock alltid uttryck för verkligt säkerhetstänkande. En beskrivningettge av
företagets säkerhetsorganisation kan till god hjälp för den myndighetvara

säkerhetspolicyn. De bestämmelsernatar emot närmaresom om
säkerhetspolicyns innehåll bör meddelas i förordning eller myndighets-
föreskrifter.

Behörig myndighet anmälan för de verksamheter omfattasatt ta emot som
den lägre kravnivån vi bör länsstyrelsen eller kommunenav anser vara

beroende dem enligt miljöskyddslagstiftningen harvem av som att
tillsynenutöva verksamheten i fråga. Regler härom bör iav ges

förordning.

Säkerhetsrapporten

När det gäller innehållet i Säkerhetsrapporten bör övergripandeen
bestämmelse vilka delmoment den skall omfatta i Seveso-om tassom
lagen. De krav ställs på verksamhetsutövamas redovisnings-som
skyldighet enligt Industriolyckskonventionen kommer därmed också att
uppfyllas. Nännare preciseringar innehållet i Säkerhetsrapporten medav
hänsyn till de särskilda krav ställs i bilagoma till direktivet ochsom
konventionen kan ske förordning och myndighetsföreskrifter.genom

Enligt vårt förslag integrerad miljö- och säkerhetsprövning skallom en
fördjupad prövning säkerhetsarrangemangen ske vid de verksamheterav
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vidskeskallDettasäkerhetsrapport. nyan-kravetomfattas avsom
medsammanfallervilketverksamheten,förändringar ividochläggning

Dennamiljöskyddslagstiñningen.ske enligtskallmiljöprövningnär
Seveso-lagen.framgåbörmiljöprövningsreglematillkoppling av

förgällerdirektivetenligtÖvergångsbestämmelsersärskildaDe som
beträffandemed vadi likhet angettsbörverksamheterbefintliga som

direktivetEnligtikraftträdandebestämmelser.särskildaianmälan tas
beroendeingesskallsäkerhetsrapportenförtidsfristerolika närgäller

Medinte.ellerlSevesoomfattasnärvarandeförverksamheten avom
heltinteIanledning Sevesoireglernasvenskatill dehänsyn avatt
enhetligaheltinbördesheller ärinteochdirektivetmedöverensstämmer

tillämpasbörendastdetskälpraktiskarättviseskäl och enattvianser av
inte.ellerlSevesoomfattasverksamheternatidsfrist avoavsett om

underendastdockgällersäkerhetsrapportför ingeTidsfristen att
itidunder denändrasinteverksamhetenförutsättning angessomatt

ikraftträdandebestämmelsema.

påkravettillgodosessäkerhetsprövningmiljö- ochintegreradMed en
ikravenartikel i Seveso9enligt samtsäkerhetsrapportengranskning av

artikel 6och iverksamheterfarligaidentifiering omartikel 3 avom
Prövningenlndustriolyckskonventionen.iåtgärderförebyggande av

för frågor rörmed undantagkommer,säkerhetsarrangemangen som
arbetsmiljölagstiftningen, attenligtsäkerhetochhälsaarbetstagarnas

enligtverksamhetentillståndsprövaharden instans attgöras somav
miljöskyddslag-skallprövningenVidmiljöskyddslagstiftningen.

skallsäkerhetsrapportenomfattaansökanregler även somstiftningens om
miljöskyddslagstift-iVadansökan.självadelutgöra somavenanses

tillämpligtsåledesansökankomplettering ärstadgasningen m.m. avom
säkerhetsrapporten.även

enligt Seveso-säkerhetsrapportkravetomfattasverksamhetOm aven
skallmiljöskyddslagstiftningeniförprövningsreglemaintelagen avmen

Seveso-lagenframgåbörlänsstyrelsen. Dettaske isäkerhetsprövningen av
ske ibörregleringenförordningen. Den närmaredärtill knutnaoch den

regeringenbemyndigande förinnehållaendastbör ettförordningen. Lagen
iskall skefallvissasäkerhetsprövningen iföreskriftermeddela attatt om

avsnittvi itill återkommerskallprövningensjälvalänsstyrelsen. Hur
integreringenföreslagnadenbeskriverdärnedan,1.13 närmarel ossav

omfattasrörledningarBeträffandesäkerhetsfrågoma. avochmiljö- somav
verksamheterutanförrörledningarvissaförordningen somochlagen om
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omfattas Seveso-lagen skall säkerhetsprövningen, angetts,av som ovan
ske vid koncessionsprövningen enligt först nämnda lag.

Genom den samordning med miljöprövningen föreslår kommersom
allmänheten med redan befintliga och väl inarbetade i miljö-regler
skyddslagstiftningen tillförsäkras den möjlighet sigatt att yttra som
fordras enligt artikel i13 Seveso och artikel 9 i Industiolycks-
konventionen. Detta gäller i förhållande till angränsandeäven stater

den i avsnitt beskrivna nordiska miljöskyddskonventionen9.3attgenom
tillämpas vid tillståndsprövning enligt miljöskyddslagstiftningen.

Förutom vid nyanläggning och förändringar i verksamheten skall
säkerhetsrapporten förnyas minst femte år eller vid tidpunktvart annan
initiativ verksamhetsutövaren eller den behöriga myndighetenav om nya
fakta detta berättigat eller för kunnagör beakta den tekniska utveck-att
lingen har samband med säkerheten. sådan säkerhetsrapportEn börsom
kunna hanteras den operativa tillsynsmyndigheten.av

Tillsynsmyndigheten skall därvid granska den insända ochrapporten
den inom det befintligaavgöra tillståndet eller inte. Om myndig-om ryms

heten finner förändringarna så tillstånd fordrasäratt stora att nyttpass
skall den meddela verksamhetsutövaren föreläggadetta dennesamt att
ansöka tillstånd hos miljöprövningsmyndigheten. före-Ettnyttom
läggande kan förenas med vite eller förbud verksamheten allt eftermot

tillsynsmyndighetenvad i det enskilda finnerfallet befogat. En
bestämmelse härom bör införas i Seveso-lagen.

Förbud bör dock endast meddelas förändringarna i verksamhetenom
bedöms öka risken för allvarliga olyckshändelseravsevärt eller följderna
därav. Vite bör dock regelmässigt i sådana förelägganden.sättas ut

Arbetsmiljölagstiftningen

säkerhetsprövningDen miljöprövningsmyndigheten skall utförasom
kommer, inte arbetstagarnasnämnts, säkerhet och hälsaattsom ovan avse
enligt arbetsmiljölagstiftningen. särskildEn prövning därförmåste ske

förinom arbetsmiljölagstiftningen.ramen

ingaEftersom utomstående berörs denna prövning kan den formelltav
relativt enkel. Föreskrifter härom kangöras i myndighetsföreskrifterges

med stöd 18 § arbetsmiljöförordningen i enlighet med nuvarandeav
Seveso-föreskrifter i AFS 1989:6.
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mellanformell kopplingnågonfinnassåledes intekommerDet att
ViSeveso-lagen.föreslagnaoch denarbetsmiljölagstiftningen av oss

använderArbetarskyddsstyrelsenlämpligtdock det är att sammaattanser
Även iSeveso-lag.förslag tillgjort i vårtoch definitionerbegrepp som

På så kantill lagen.hänvisa sättArbetarskyddsstyrelsen kunnaövrigt bör
undvikas.tolkningsproblem

med vadenlighetmiljöprövningen imedbör samordnasPrövningen som
arbetsmiljönfördenskeri avsnitt 10. Dettabeskrivits attgenomovan

medärendeni mål ochsigtillfälleberedsansvariga myndigheten yttraatt
Miljöprövningsmyndigheten börsäkerhetsprövning.integrerad miljö- och

fördjupadfalldeinhämtas. lbehöversådant yttrandesjälv näravgöra en
regel dendockske börskallenligt Seveso-lagensäkerhetsprövning som

sig.tillfälleberedasmyndighetenför arbetsmiljön ansvariga att yttra
och andraSprängämnesinspektionengällaför övrigtsak börSamma även

specialmyndigheter.berörda

räddningsinsatserPlanering för11.6

föroch underlagför räddningsinsatserplanerFörslag: Interna externa
dännedochi säkerhetsrapportenskall ingåplaner för räddningsinsatser

säkerhetsprövningen.miljö- ochockså den integreradei

verksamhets-utarbetasför räddningsinsatserplaneninternaDen av
anställda.kommunen och dei samråd medutövaren

Denutarbetas kommunen.för räddningsinsatserplanenDen externa av
sig planen.tillfälleskall därvid beredasberörda allmänheten överyttraatt

räddningsinsatserplanerna förbestämmelser deVi föreslår externaatt om
i övrigt införsbestämmelsernamedanräddningstjänstförordningeninförs i

Seveso-lagen.i

artikel i Sevesoräddningstjänstplanering i l lsärskilda kravenDe
kravnivån.den högreomfattasverksamhetergäller endast för de avsom

artikel i Industri-finns i 8räddningstjänstplaneringMotsvarande krav
ivikommeralarmeringssystemolyckskonventionen. Krav taatt upp

avsnitt 11.14.
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Kraven i direktivet riktar sig både till verksamhetsutövama, skallsom
interna planer förupprätta räddningsinsatser, och den kommunala

räddningstjänsten skall planer förupprätta räddningsinsatser.externasom
Utarbetandet den interna planen för räddningsinsatser skall ske iav
samråd med de anställda och vid utarbetandet den planen förexternaav
räddningsinsatser skall allmänheten tillfälle lämna synpunkter.attges

Enligt Hot- och riskutredningen borde båda planerna utarbetas av
kommunen bekostas verksamhetsutövaren. En sådan lösningmen av
ansåg bäst överensstämma med räddningstjänstlagens systematik.man
Beredskapen inom verksamheten skulle dänned bli underordnad
kommunens räddningstjänst och vid insats i ledningshänseende
underställd räddningsledaren inom den kommunala räddningstjänsten.

En sådan lösning skulle emellertid bli mycket svår tillatt anpassa en
integrerad miljö- och säkerhetsprövning. Enligt artikel 9 i Seveso skall
de interna planerna underlag for de planernasamt för räddnings-externa
insatser ingå i säkerhetsrapporten ingår i underlaget för densom
integrerade miljö- och säkerhetsprövningen. Detta förtalar verksam-att
hetsutövaren bör ha for utarbetandet den internaansvaret planen förav
räddningsinsatser. Om inte skulle den situationen kunna uppstå att
verksamhetsutövaren saknar möjlighet få tillstånd till verksamhetatt påen
grund miljöprövningsmyndigheten inteatt godtar den interna planenav
for räddningsinsatser och kommunen sig ändra planen.motsätter Skallatt
säkerhetsprövningen integreras med miljöprövningen måste också
verksamhetsutövaren ha rättslig möjlighet fullt uppfylla de kravatt ut som
miljöprövningsmyndigheten ställer.

låtaAtt kommunen foräven den interna planen för räddnings-svara
insatser således inteär möjligt den skall ingå i det underlag skallom som

vid denprövas integrerade miljö- och säkerhetsprövningen. Kommunen
bör dock aktivt delta i arbetet med den interna planen för räddnings-
insatser. Det bör därför i Seveso-lagen planen skall utarbetas iattanges
samråd med kommunen och de anställda. iDet detta sammanhangär
viktigt ha klart för sig den planatt ingår i prövningsunderlagetatt som
endast för planeringen.utgör Detaljerade insatsplaner fören ram
verksamheten måste kunna ändras kontinuerligt.

beredskapenAtt inom verksamhet underordnad kommunensären
räddningstjänst och vid insats i ledningshänseende underställdären
räddningsledaren inom den kommunala räddningstjänsten följer av
räddningstjänstlagen. Den regleringennärmare uppgifterna ochav
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räddnings-enligt §avtal 13regleraskanansvarsfördelningen genom
sigproblemnågrauppståintebehöver detDärmedtjänstlagen. vare av

händelseiräddningsledaransvareti frågaellerprocessuell avnatur om
olycka.

räddningsinsatserförplanernakontrollen de internafortlöpandeDen av
kontrol-skalldirektivetEnligttillsynsfråga.vi bör hanteras som enanser

medharrnoniseratsåledes inteFörfarandettredje år.len ske minst ärvart
femte år.minstskeskallsäkerhetsrapportema vartredovisningen somav

räddningstjänst-utprägladefrågahärtill och då detMed hänsyn är om
god kompetensbesitterräddningstjänstenkommunalafrågor där den en

rädd-förplanernainternadekontrollenfortlöpandevi denatt avanser
harnämndkommunaladen ansvaretbör läggasningstjänsten som

räddningstjänstfrågor.

rädd-förplanernaför deunderlagetifrågasättas,kanDet externaom
medsäkerhetsprövningenmiljö- ochbedömas vidskallningsinsatser

Deträddningstjänsten.kommunalagäller denfrågan enbarttillhänsyn att
tillräckligsäkerhetsrapportenfrågan ärfördelar med låtadockfinns att om

ingåräddningsinsatserförplanerutarbetandetunderlag för externaavsom
kommunalabehovetDärmed kansäkerhetsprövningen.ochmiljö-i av

föråtgärderandraverksamhetsutövarens atträddningsinsatser vägas mot
förinterna planerpåolyckor kraveffekterolyckor ochförebygga samtav

förplanenför denunderlagetdärförViräddningsinsatser. externaattanser
ochsamordnade miljö-i denskall ingåräddningsinsatser momentettsom

säkerhetsprövningen.

denskallför räddningsinsatserplanerna upprättasDe externa av
verksam-underlaggrundval deträddningstjänstenkommunala somav

kontrollenfortlöpandei säkerhetsrapporten. Denredovisarhetsutövaren
länsstyrelsenbör skötasför räddningsinsatserplanernade externa avav

kommunaladentillsynharräddningstjänstlagen överenligt utövaattsom
räddningstjänsten.

påbehörig myndighetmöjligt fördetskallEnligt attSeveso vara
någonbeslutasäkerhetsrapportenredovisas ivadgrundval attsomav
tordebehöver Dettaräddningsinsatser inteför upprättas.planextern

fattaförutredningenundantagsfall ochi fråga iendast komma ettatt
bestämmelsemotsvarandeomfattande. Någonblibeslut kansådant antas

därför det iViIndustriolyckskonventionen.heller ifinns inte attanser
ställeti börräddningsinsatserförplanerbestämmelserna externa angesom

omgivningenförsäkerhetenomfattningskall ha denplanernaatt som
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kräver. Därmed skapas förutsättningar smidigarepåatt ett sätt avpassa
planernas innehåll efter förutsättningarna i det enskilda fallet.

Planerna för räddningsinsatser i huvudsak räddningstjänstfrågor.rör Detta
gäller särskilt de förplanerna räddningsinsatser direktinteexterna som
berörs prövningen säkerhetsarrangemangen. De övergripandeav av
reglerna planer för räddningsinsatser bör därför med stödexternaom av
61 § räddningstjänstlagen föras i räddningstjänstförordningen. Detalj-
föreskriftema planernas innehåll kan meddelas i myndighets-närmareom
föreskrifter. bestämmelsenDen kan dän/id i rädd-69 §tasnya
ningstjänstförordningen och den nuvarande bestämmelsenersätta som
bygger Seveso ochI med den reglering föreslår i anledningsom nya

Seveso och Industriolyckskonventionen blir överflödig.av

Reglerna för de interna planerna för räddningsinsatser bör singenom
koppling till säkerhetsrapporten och därmed också till miljö- och säker-
hetsprövningen i den Seveso-lagen. För säkerställa kommu-attges nya

inflytande bör det i lagen den interna planen för rädd-attnens anges
ningsinsatser skall utarbetas i samråd med kommunen och de anställda.
De bestämmelsernanärmare planens innehåll bör meddelasom genom
myndighetsföreskrifter.

1 1.7 Lokaliseringsfrâgor

Bedömning: Nuvarande lagstiftning tillräcklig för uppfylla bådeär att
Seveso II:s och Industriolyckskonventionens krav.

Frågor lokalisering och markanvändning finns i artikel i12 Sevesoom
och i artikel i7 Industriolyckskonventionen.

l Sverige har vi omfattande reglering frågor fysisk planeringrören av som
och markanvändning. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om
planläggning mark och byggande. l kap.2 PBL finnsvatten samtav om
bestämmelser allmänna intressen skall beaktas vid planläggningom som
och vid lokalisering bebyggelse. Enligt 2 kap. 1 § skallPBL mark- ochav
vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och lägemest föreliggandesamt
behov. Bebyggelse skall enligt 2 kap. 3 § lokaliserasPBL till mark ärsom
lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. de boendes och övrigas hälsa.
Inom områden med sammanhängande bebyggelse skall bebyggelsemiljön
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spridningochuppkomstskyddhänsyn till behovetutformas med motav
kap. 4 §olyckshändelser 2och andratrafikolyckorbrand motsamtav

Förhandsbeskedbygglov ochärendeniplanläggning ochVidPBL. om
naturresurslagen tillämpas.skall

ochmarkanspråkkonkurrerandefrågorreglerarNaturresurslagen om
användningsådanNRLenligt kap. l §Företräde skall 2 somvatten. ges

ochMark-hushållning.synpunkt godallmän vatten-medför frånen
industriellföranläggningarförsärskilt lämpligaområden ärsom

kommunikationer,energidistribution,energiproduktion,produktion,
såNRLkap. 8 §enligt 2skallavfallshanteringellerVattenförsörjning

tillkomstenförsvårakanpåtagligtåtgärdermöjligt skyddaslångt mot som
Är riksintresseområdena äranläggningar.sådanautnyttjandeteller avav

starkare.skyddet ännu

miljökonsekvensbeskrivningarbestämmelserfinnskap. NRLI 5 somom
verksamhet enligtmiljöfarligtilltillståndvid ansökanbl.a. gäller om

medområdenplanläggningoch vidmiljöbalkenmiljöskyddslagen av
med miljö-Syftetkap. 18 § PBL.miljöpåverkan enligt 5betydande
bedömningsamladmöjliggörakonsekvensbeskrivningama är att av enen

miljön,inverkanåtgärdsellerverksamhetsanläggnings,planerad
inkluderarhälsaBegreppetmedhushållningenhälsan och naturresurser.

därförmiljökonsekvensbeskrivning bör ävensäkerhetsaspekter. Enäven
videttabetonaytterligareriskanalys. För attinnehålla att enanseren

kanlagtextendirektdetbör såkap. 3 § NRLändring 5 göras att avav
miljökonsekvens-skall ingå isäkerhetsaspektemautläsas ävenatt en

integreradedenavsnitt 11.13återkommer vi iHärtillbeskrivning. om
säkerhetsprövningen.miljö- och

möjligt försåledesdetoch naturresurslagenbygglagenPlan- och gör
ochlokaliseringfrågakrav iställa långtgåendemyndigheterna att om

planmonopolsittharmarkanvändning. Kommunerna storagenom
ocksådärmedochmarkanvändningen ett stortmöjligheter ansvaratt styra

för viktenredogjortvikapitel harsamhällsplaneringen. 3I attför avovan
bebyggelseplanering igenomtänktochlångsiktigharkommunerna en

kan nödvändigdetaljplanerverksamheter. Genomfarligaanslutning till
miljöfarliga verksamheter.bl.a.placeringenvidomgivningshänsyn tas av

verksamheten ochlokaliseringensjälvakan skeDetta genomavgenom
tillverksamheten,närhetenmarkanvändningen ibegränsning avav

viss radieinombostadsbebyggelsetillåtainteexempel att engenom
möjlighet tillallmänhetenberedai fråga. Förverksamhetenräknat från att
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insyn i planförfarandet finns särskilda regler innansamråd översikts-om
plan, detaljplan eller områdesbestämmelser antas.

Även miljöskyddslagens bestämmelser väsentliga för fråganär om
lokalisering miljöfarlig verksamhet. Vid tillåtlighetsprövningenav av
miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen skall alltid en
lokaliseringsprövning Den bedrivagöras. miljöfarligattsom avser en
verksamhet skall enligt 4 § miljöskyddslagen välja sådan plats atten
ändamålet med verksamheten kan vinnas med minsta intrång och olägen-
het, oskälig kostnad uppstår. Innanutan ansökan tillståndatt förom
miljöfarlig verksamhet söks skall enligt 12 § miljöskyddslagen samråda
ske med statliga och kommunala myndigheter och enskilda kan hasom
intresse i saken. Vid lokaliseringsprövningen kan förutom alternativa
lokaliseringar bl.a. frågor skyddsavstånd till bebyggelseom annan
aktualiseras.

Miljöskyddslagen kopplad tillär PBL det tillstånd tillsättet att
miljöfarlig verksamhet inte får i strid fastställda detaljplaner ellermotges
områdesbestämmelser. Däremot finns det inget hindrar verk-attsom en
samhet nekas tillstånd enligt miljöskyddslagen bygglov med-trots att
delats. allmänhet1 dock miljöprövningengörs innan frågan bygglovom

PBL:s regler främstavgörs. inriktade planeringär och utformning av
bebyggelse medan miljöskyddslagens regler kan användas förävenny att

komma till med störningar frånrätta redan befintliga verksamheter.

Som vägledning vid lokalisering miljöfarliga verksamheter ellerav nya
bebyggelse i anslutning till sådan har Boverket i samarbete med
Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen utarbetat allmänna
råd för planering arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa ochav
säkerhet Bättre plats för arbetet 1995:5. Där bl.a. rekommenda-anges
tioner skyddsavstånd för lokalisering miljöfarlig verksamhet iom av
förhållande till bebyggelse. Skyddsavstånden utgörannan ett samman-
fattande mått för risker och störningar vid planläggning mark, vatten,av
bebyggelse och infrastruktur. För bedöma vilka skyddsåtgärderatt som
skall tillämpas i det enskilda fallet miljökonsekvensbeskrivningarär och
riskanalyser central betydelse.av

Genom framför allt PBL, NRL och miljöskyddslagen har svenska
myndigheter långtgående möjligheter påverka frågor fysiskatt om
planering. Införandet miljöbalken kommer härvid inte innebäraav att
någon förändring i sak miljökonsekvensbeskrivningamaänannat att avses

Ävenfå ökad betydelse. allmänhetens möjligheter till insyn och del-en
tagande väl tillgodosedda.är införaAtt särskilda bestämmelser om
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nödvändigt. Någravi inteförordningskyddsavstånd i lag eller anser
därför inte.avseende behövslagstiftningsåtgärder i dettasärskilda

Dominoeffekter1.81

införas iskalldominoeffekterbestämmelserSärskildaFörslag: om
domino-identifieringenmöjligt bördetSå långtSeveso-lagen. är av

miljökonsekvensbeskrivningen.framtagandetmedeffekter samordnas av

domino-identifieringordningen förangivnaartikel i Sevesoi 8Den av
lämnablikanverksamhetsutövareeffekter innebär atttvungenatt en

identifieraförförstsäkerhetsrapporter,elleranmälningartvå atten
ibeaktatsför visa dessadominoeffekter och sedaneventuella att atten

bedömningenvihanteringenförenklasäkerhetsarbetet. För attatt avanser
ochanmälanregel bör ske innandominoeffekter enligt Seveso som

kan skemyndighet.till behörig Dettalämnassäkerhetsrapporten genom
verksamhetsut-riktad tillbestämmelseinförsSeveso-lagendet iatt en

förskall skesamrådbeaktas ochdominoeffekter skall attattövaren attom
fårskall hasamrådetomfattningeffekter. Vilkenför sådanariskenutröna

ocksånärliggande verksamheterfall till fall. Andrafrånavgöras om-som
kansamrådet. övrigtingå i Inaturligtvis alltidskallfattas direktivetav

miljöskyddslagensamråd §regler 12miljöskyddslagstiftningens aom
ledning förtill vissmiljöskonsekvensbeskrivningar avgöraoch attvara

deredovisningochsamrådetomfattning. Resultatetsamrådets avenav
domino-förekomstenvidtagits i anledningeventuella åtgärder avavsom
Medsäkerhetsrapporten.i anmälan ochredovisaseffekter skall sedan

för-riskerinte endast sådanadärmed ärdominoeffekter bör somavses
omfattasandra verksamhetersamlokaliseringknippade med som avav

bör beaktas,i omgivningenandra riskerSeveso-lagen t.ex.ävenutan
eller till damm-vattendrag kantillnärheten svämma överett ensom

dock imed detta. börförknippade Detriskeranläggning och de ärsom
omfattasverksamhetertill andranärhetenSeveso-lagen betonas att avsom

särskilt.skall beaktaslagen

miljöskyddslagstiftningenenligtskall förprövasverksamheterdeFör som
bl.a.miljökonsekvensbeskrivningarmed deskesamordningkan somen

enligt mil-verksamhetmiljöfarligtillstånd tilli ansökanskall ingå om
miljökonsekvensbeskrivning skall ävenjöskyddslagen/miljöbalken. En

miljö-betydandekan innebäraområdenplanläggningske vid somav



SOU 1998:13 141

påverkan enligt PBL. Om samordnat förfarande tillämpas viett attanser
redovisningen dominoeffekter kan ske miljökonsekvensbeskriv-iav
ningen. Säkerhetsrapporten kan, återkommernedan till, utgörasom en
del ansökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet.av om

För det möjligt beaktagöra dominoeffekter i miljökonse-att ävenatt
kvensbeskrivningen bör kap.5 3 § naturresurslagen kompletteras så detatt
framgår faktorer iäven omgivningen kan påverka riskbilden föratt som en
planerad anläggning skall beskrivas. Ett liknande tillägg bör i 6 kap.göras
3 § miljöbalken. Härtill återkommer i avsnitt 11.13 den integreradeom
miljö- och säkerhetsprövningen.

Miljöprövningsmyndighetens eller tillsynsmyndighetens hantering av
frågan kan därmed förenklas och i många fall inskränkas till kontrollen av

de berörda företagen beaktat eventuella dominoeffekter.att Enligt för-
slaget till miljöbalk skall med beaktande EU-direktivet miljö-av om
konsekvensbeskrivningar utvidgat samråd ske länsstyrelsen finnerett om

det kan verksamhet kan upphovatt till betydandeantas att miljö-en ge
påverkan. Detta bör gälla verksamhetäven kan upphov tillantasom en ge
betydande säkerhetsrisker, formi dominoeffekter.t.ex. av

detNär gäller bevakningen dominoeffekter myndighetssidan, blirav
detta väsentlig uppgift för räddningstjänsten inom för samhälls-en ramen
planeringen. Detta kan ske vid den analys riskerna skall görasav som av
räddningstjänsten i det kommunala säkerhetsarbetet kapitelse 3.

För fortlöpande kunna beakta förändringaratt i riskbilden kring en
verksamhet bör miljöprövningsmyndigheten kunna delegera frågor om
dominoeffekter till tillsynsmyndigheten. Detta kan ske inom förramen
tillståndsprövningen se 20 § miljöskyddslagen och 22 kap. 25 tredje§
stycket miljöbalken i villkoren för tillståndet. Genom delegering
underlättas successiv anpassning kan behöva i säkerhets-görasen som

till följd andra verksamhetsutövare förändrar sinarrangemangen attav
verksamhet säkerhetsrapporten behöverutan att Enprövas nytt. ny
prövning bör dock ske det fråga betydande ändringar.ärom om
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lnformationsskyldigheten1.91

uppträdande vidlämpligtochsäkerhetsâtgärderInformationFörslag: om
skall haallmänhet. Kommunen ansvaretberördspridas tillolycka skallen

verksam-bekostasalltidskall dockInformationensker.för detta avatt
Seveso-lagen.införs iregel häromVi föreslårhetsutövaren. att en

införs bestäm-räddningstjänstförordningendet iföreslårVidare enatt
§omfattas 43verksamhetsutövareförskyldighetmelse avsomom

och kommunenRäddningsverketinformeraräddningstjänstlagen omatt
fördärvid haskallRäddningsverketolyckshändelser. ettallvarliga ansvar

myndigheter.berördaövrigainfonnationen tillspridaatt

EU-kommissionentillinfonnationförmedlauppgiftRäddningsverkets att
räddningstjänstförordningen.skall också framgå av

artikeloch ii Sevesoi artikel 13-15information finnsBestämmelser om
till allmänhetenInforrnationsskyldighetenlndustriolyckskonventionen.i9

sådanaendastgällerartikel i direktivetenligt 13angränsandeoch stater
iBestämmelsernakravnivån.den högreomfattasverksamheter avsom

kommis-ochmyndighetertill behörigainformationartikel och 1514 om
direk-omfattasverksamheterför samtligagäller däremotsionen avsom

ReportingAccidentsMajordatabankinformation samlas iSådantivet. en
ochMAHBHazardsAccident BureauMajorhos EU:sMARSSystem -

olyckssituationer.stöd iochförebyggande arbeteti detanvänds som

sambandinformationsskyldigheten iavsnitt behandlati tidigareVi har
kommer viavsnittdettalsäkerhetsarrangemangen.med granskningen av

angränsandeallmänheten,information tillfrågorövrigaatt ta omupp
EU-kommissionen.myndigheter ochbehörigastater,

vissallmänhetenskallkonventionendirektivet ochEnligt både ges
olycka.uppträdande vidlämpligtsäkerhetsâtgärder ochinformation enom

allmänhetensprids tillinformationensörja förskallVem att angessom
dennaväljafrittberördadesåledesdock inte. Det står attstaterna om

myndighet. Vieller någonföretagenskyldighet skall vila attanser
berördakommerinformationenförhabörkommunen ansvaret att perso-

relativtdockfrågadet härverksamheter ärtill handa. De är omsomner
informa-förföretagen stålåtapraktiska hinderoch några mot attstora

regeldärför kommunernaVitionsdistributionen finns inte. att somanser
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bör kunna delegera infonnationsspridningen till verksamhetsutövama.
Kostnaden för informationen till allmänheten har direkt samband medett
den farliga verksamheten och bör därför i linje med förorenaren betalar-
principen alltid belasta verksamhetsutövaren. Om verksamhetsutövareen
underlåter fram information och/eller spridaatt dennata bör kommunen

ansvarig för informationen till allmänheten kunna detta påsom göra
verksamhetsutövarens bekostnad. Infonnationsdistributionen till
allmänheten i angränsande kommuner eller land bör ske i samarbeteannat
med berörda kommuner eller myndigheter i dessa länder.

informationDen enligt direktivet skall lämnas till angränsandesom
medlemsstater för dessa skall kunna tillämpa direktivets bestämmelseratt

beredskapsplanering och fysisk planering får täckas denom anses av
information lämnas vid miljö- och säkerhetsprövningen enligt densom
nordiska miljöskyddskonventionen. Genom detta förfarande får angrän-
sande medlemsstater tillgång till information svenskasamma som
myndigheter har tillgång till för tillämpa bestämmelserna i direktivet.att

Artikel 14 gäller den information verksamhetsutövare skall lämnasom en
till behöriga myndigheter vid allvarlig olyckshändelse samten om
myndigheternas för sanerings- och återställningsåtgärder vidtasattansvar

olyckan analyseras och förebyggandesamt att åtgärder vidtas.att

Några särskilda bestämmelser i anledning myndigheternas skyldigheterav
enligt artikeln behövs inte. Dessa uppgifter täcks den nuvarandeav
lagstiftningen. detNär gäller verksamhetsutövarens infonnationsskyldig-
het vi denna inte bör inskränkas tillatt endast verksamheteranser att avse
enligt direktivet gälla alla verksamheterutan omfattas 43 § rädd-som av
ningstjänstlagen. Detta kan ske förändringar ismärre nuvarande 70genom
§ räddningstjänstförordningen. Räddningsverket och den kommun tarsom

informationen bör åläggasemot sprida denna vidare till övriga berördaatt
myndigheter. Dänned kan bestämmelser informationsskyldighet till deom
behöriga myndigheterna samlas ställe och verksamhetsutövamasett
rapporteringsskyldighet begränsas.

Bestämmelser infonnation medlemsstaterna skall lämna tillom som
kommissionen finns i artikel 15 och i19 Seveso 11. Motsvarande
bestämmelse i Seveso finns1 i artikel 1 Räddningsverket i dag denär
myndighet skall förmedla information till kommissionen. Någonsom
ändring härvidlag inte aktuell. Viär dock Räddningsverketsattanser
uppgift i detta avseende bör framgå räddningstjänstförordningen iav
anslutning till nämnda bestämmelse verksamhetsutövamasovan om
informationsskyldighet.
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Tillsyn11.10

tillsyns-bestämmelserövergripandeskallSeveso-lagen1Förslag: om
miljöskyddslagstiftningen,enligttillsynentillkopplingenorganisationen,

in.och tillsynsprogrambefogenheter tastillsynsmyndighetemas

ingenharBestämmelsentillsyn.handlari SevesoArtikel 18 om
Industriolyckskonventionen.imotsvarighet

tillsynenoperativaden10.3i avsnittbeskrivitstidigare attSom anser
enligt mönsterkommunernaochlänsstyrelsernaligga sombör samma

förutsätt-godaDärmed skapasmiljöskyddslagstiñningen.inomgäller
verksamhetersäkerhetstillsyn. Förochmiljö-samordnadningar för en

regel liggabör tillsynsansvaretkravnivånden högreomfattas somavsom
finnasdetkravnivån börden lägregällerdäremotdetlänsstyrelsen. När

Samord-kommunerna.tillsynsansvaretöverlåtamöjlighetergoda att
säkerhetsfrågomasaktuelladeochmiljötillsynenmedningen

vägledande.härvidsvårighetsgrad bör vara

vi skallmaterielverkochFörsvarsmakten FörsvaretsTillsynen över anser
enligtgällaföreslåsmed vadenlighetiGeneralläkarenutövas somav

miljöbalken.

yrkesinspektio-tillsynvad gäller denförändringarföreslår ingaVi som
säkerhetsgranskningmiljön och deninreför denbedriver. Ansvaretnema

bestå.alltsåskallmotiverardensom

lägredenomfattasverksamhetervilkakontrollendagI är avsomav
deltilltorde, stordålig. Detta nämnts,1enligt Sevesokravnivån ovansom

myndighe-förtill kännasigbehövthittills intedegrund iha sin att ge
SevesoomfattasverksamhetsutövaresamtligaGenom avatt somtema.

förförutsättningarnaanmälan kommeringeskyldigablir att en
förbättrastillsynsmyndigheterna avsevärt.att

Direktivettillsynsprogram.detskallverksamheter upprättasallaFör
verksamhetensvadbådesäkerhetenhelhetssynbygger avseren

byggertillsynsprogrammetinteorganisation. Omochutformningtekniska
olyckshändelserallvarligaförriskernabedömningsystematisk aven
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skall enligt artikel 18 i Seveso tillsynsbesök årligen vidgörasett
verksamheter omfattas den högre kravnivân. Enligt direktivet skallsom av
det protokollupprättas varje tillsynsbesök och vidöver behov skall
uppföljning ske med verksamhetens ledning.

Tillsynsbesök viktig del tillsynsarbetet.är De emellertid tid- ochären av
resurskrävande. För utnyttja de befintliga bästaatt börsättresurserna
därför tillsynsprogrammen avseende de verksamheter omfattassom av
den högre kravnivån alltid utarbetas med och byggastor omsorg en
systematisk analys riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Detta kravav

framgåbör Seveso-lagen. Direktivets krav obligatoriska tillsyns-av om
besök i de fall tillsynsprogrammet inte grundar sig systematisken
bedömning risken för allvarliga olyckshändelser kan då undvaras.av
Därmed kan också onödiga tillsynsbesök undvikas och intresset fokuseras
på de verksamheter där risken för allvarliga olyckshändelser ellerär störst
behovet tillsynsbesök anledning Den systematiskaärav stort.av annan
analysen bedömningskall således tillsynsmyndigheten underlag förge en

tillsynsbehovet i det enskilda fallet. Exakt hur denna bedömningav skall
gå till kan inte beskrivas generellt. Tillsynsprogrammet bör dock innehålla

redovisning hur bedömningen gjorts.en av

För den lägre kravnivån finns inget särskilt krav hur ofta tillsynsbesök
skall eller hur tillsynsprogrammengöras skall utarbetas. Det torde för
övrigt svårt någongöra grundligatt genomgång risken förvara mera av
allvarliga olyckshändelser utifrån den kortfattade anmälan dessasom
verksamheter skall inge till tillsynsmyndigheten. Riskpotentialen varierar
emellertid mellan verksamheterna inom och behovet tillsyns-gruppen av
besök får därför från fallavgöras till fall tillsynsmyndigheten. Det börav
härvid påpekas tillsynsarbetet skall samordnasatt med miljötillsynen
enligt miljöskyddslagen.

Även lämpligheten och möjligheten samordna den med arbets-att- -
miljötillsynen och den tillsyn bedrivs enligt lagen brandfarligasom om
och explosiva bör tillsynsmyndighetema.övervägas Någravaror av
särskilda bestämmelser detta behöver emellertid inte i tillsyns-om tas
bestämmelsema, den allmänna hänvisningen iutan §5 Seveso-lagen är
tillräcklig

En övergripande bestämmelse tillsyn kravet tillsyns-samt attom
skall börupprättas i lagen. Där bör ocksåprogram tas säker-attanges

hetstillsynen skall samordnas med miljötillsynen. Vidare bör tillsyns-
organisationen framgå lagen.av
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innebärintedokumentmyndighetsintemtTillsynsprogrammet är ett som
skillnad fråntillverksamhetsutövamaförförpliktelsernågra särskilda

möjlighetNågonmiljöskyddslagen.enligt attkontrollprogrammet
föreligga.därför inteböröverklaga tillsynsprogrammet

bör det i Seveso-effektivtutföras sätttillsynen skall kunnaFör ettatt
få dehartillsynsmyndighetema rättbestämmelse attlagen atttas omen

bedrivande bådeför tillsynensrådbehövs. Allmännaupplysningar som
Räddnings-utarbetasbranscher börför olikagenerellt och specifikt av

direktivet.enligtkravnivånden lägrehögreavseende såväl denverket som
Naturvårdsverketmedsamarbete ärbedrivas iarbeta börDetta som

Samarbete börmiljöskyddslagstiftningen.tillsynsmyndighet enligtcentral
berörda myndigheter.ske med övrigaäven

Driftförbudl 1.11 m.m.

befogenhetertillsynsmyndigheternasbestämmelseFörslag: En attom
i Seveso-lagen.och förbud skallmeddela förelägganden tas

förenas med vite.skall kunnaFörelägganden

motsvarighet ihar ingendriftförbud i SevesoArtikel 17 om
meddelasartikelnDriftförbud skall enligtlndustriolyckskonventionen. om

otillräckliga.uppenbartverksamhetvidsäkerhetsarrangemangen ären
inte inger demeddelas verksamhetsutövaredriftförbudVidare kan om en

beslutskyldig Ettenligt direktivetredovisningar i tid han göra.är attsom
överklagande iöverklagas. Frågordriftförbud skall kunna tas uppomom

avsnitt nedan.11.12

miljöprövningen finns detmedsäkerhetsprövningensamordnaGenom att
fortsätterigång ellerverksamhetmöjlighet förhindra sättsattatt genomen

regleremellertid särskildabehövstillstånd. Detavslå ansökanatt somom
förelägganden ochmeddelatillsynsmyndighetemaförmöjligtdetgör att

meddelats medföreskrifterlagen ellerfall förförbud i enskilda att som
medskall kunna förenasFöreläggandenskall efterlevas.stöd lagenav

verksam-också ha möjlighetTillsynsmyndighetema börvite. att enom
utföralåtaåtgärd han förelagtsvidtaunderlåter göra,hetsutövare attatt en

tillsyns-bekostnad. Därmed kommerverksamhetsutövarensdenna
medSeveso-lagenbefogenheter enligtmyndighetemas överensstämmaatt

tillsyn.räddningstjänstlagen avseendegäller enligt 56 §vad som
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bestämmelsenAv bör framgå föreläggande kan meddelas föratt ett även
fönnå verksamhetsutövare eller medverkaatt vid utredningatten annan
dominoeffekter. verksamhetsutövareEn bör således kunna begära hjälpav

från tillsynsmyndigheten för få fram relevanta uppgifter. låtaAttatt
tillsynsmyndigheten få denna uppgift och inte miljöprövningsinstansen är
naturligt eftersom tillsynsmyndigheten deltar i utredningen domino-av
effekter det samråd skall ske. Tillsynsmyndigheten hargenom som
därmed god insyn i arbetet och bör därför ha goda förutsättningaren att
kunna bedöma de uppgifter verksamhetsutövaren vill få del ärom som av
relevanta eller inte. Innan några uppgifter tillsynsmyndighetensom
inhämtat föreläggande lämnas till den verksamhetsutövaregenom som
begärt uppgifterna skall sedvanlig sekretessprövning ske denen om som
lämnat uppgifterna begärt de skall hemliga. För initialtatt utrönaattvara

det föreligger några dominoeffekter bör de kommunala riskanalyser,om
till hjälp.nämnts,som ovan vara

Överklagande1 1.12

Förslag: Beslut förelägganden, förbud enligt Seveso-lagen fårom m.m.
överklagas till miljödomstol.

Som överklagandeinstans för beslut föreläggande, förbudom m.m. som
meddelats med stöd denna lag eller därtill hörande föreskrifter kanav
väljas antingen miljödomstol koncessionsnämnd eller allmän
förvaltningsdomstol. Fördelen med välja miljödomstolatt är att
överklagandebestämmelsema därmed kommer medöverensstämmaatt
vad gäller för den övergripande tillståndsprövningen säkerhets-som av

Miljödomstolama kan därmed få betydandearrangemangen. antas en
erfarenhet säkerhetsfrågor dem väl lämpadegör dennaprövaav attsom

mål. Det talar sådan lösning besluttyp enligtemot ärav som atten
räddningstjänstlagen hänförs till förvaltningsrätten och överklagas därmed
till länsstyrelsen och de allmänna förvaltningsdomstolama. Mål enligt
räddningstjänstlagen emellertid relativtär ovanliga hos de allmänna
förvaltningsdomstolama. Olägenheten överklagandereglernaattav
splittras inom räddningstjänsten därmed inte såär det bör hindrastor att

miljödomstolama blir överklagandeinstans föratt mâl enligt Seveso-lagen.
För hålla reglerna integrerad miljö- och säkerhetsprövningatt ochom
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frågordetsamlade bör även attSeveso-lagenenligtöverklagande anges
miljödomstolen.viteutdömande prövas avavom

ochmiljö-11.13 Den gemensamma
säkerhetsprövningen

miljö-behandlas sättskallSäkerhetsfrågornaFörslag: somsamma
Villkorsäkerhetsprövningen.miljö- ochsamordnadevid denfrågorna

påställaskunnasåledesskallsäkerhetsarrangemangenbeträffande samma
Seveso-lagentillkopplingdirektmiljöfrågor. Enförgällersätt som

enligtkravnivånden högreomfattasverksamheterdeavseende avsom
tillståndsansökansbestämmelsernaiskalllagnämnda göras enom

innehåll.

framgå hänsyndetmiljökonsekvensbeskrivningar bör attreglernal om
miljökon-bestämmelsernuvarandedominoeffekter. ltillskall omtas

förtydligande göras attbör dessutomsekvensbeskrivningar ett genom
skall beaktas.de faktorersäkerhet somen avanges som

ochgenomförande Sevesoförslag tillvårtbyggerframgåttSom av
samordnadmöjliggöragradi höglndustriolyckskonventionen att en

skallavsnittsäkerhetsfrågor. I detta närmaremiljö- ochprövning av
miljöskydds-nödvändiga inomblirlagändringarvilka somange

Med hänsynsamordning.dennaåstadkommaför kunnalagstiftningen att
omarbetningförföremålmiljöskyddslagstiftningen ärtill genomävenatt

samord-åstadkommavaritmiljöbalk har vårtillförslaget strävan att en
imöjligtsmå ingreppmed såsäkerhetsfrågormiljö- ochning somav

miljöskyddslagstiftningen.

prövningenviktigt störremiljöbalk dettillEnligt förslaget är att av
endastintemyndigheterandramiljödomstol ochvid bl.a.verksamheter

verksam-effekternaocksåverksamhetenfrånomfattar utsläppen utan av
tillståndsmyndighetenföreslåsSåledesperspektiv.i vidare attheterna ett

villkorochkemikalieranvändningenbör attövervägaäven genomav
tillledahanteringen kani de fallkemikaliehanteringenfastställa regler om

negativt,påverkasmiljönförhållandena i den t.ex.yttre genom varor-att
produktvalsprincipen.miljöpåverkannas
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Säkerhetsfrågoma ingår iredan dag tillåtlighetsprövningenvid av
miljöfarlig verksamhet och omfattas begreppetsåledes olägenhet iav
miljöskyddslagen. Någon systematisk genomgång säkerhets-mera av
frågorna vid tillåtlighetsprövningen det dock inte frågaär Förslagetom.
till miljöbalk innebär därvidlag ingen skillnad.

För betona säkerhetsfrågomas betydelse haratt i miljöskyddslagen valt
förtydligandegöra begreppetatt olägenhet.ett Detta föreslås skeav

det i 5 § miljöskyddslagen tilläggatt olägenhetgörs medgenom ett attom
risken föräven olyckor och skador till följd olyckor. Därmedavses av

kommer det tydligt framgå lagtextenatt säkerhetsfrågor skallävenattav
beaktas vid sidan de kontinuerliga miljöeffekterna vid tillåtlighets-av
prövningen. Någon förändring i sak det dock inte frågaär I vilkenom.
omfattning säkerhetsfrågor skall i tillståndsansökan fårtas avgörasupp
från fall till fall beroende verksamhetens riskpotential. Redovisningen
bör regel baseras riskanalys. Undantag från kravet riskanalyssom en
bör endast i de fall säkerhetsfrågomagöras försumbara. Analysensär
omfattning och valet metod kan dock variera beroendeav
verksamhetens och omfattning.art

l kap.l l § miljöbalken balken skall tillämpas så människorsattanges att
hälsa och miljön skyddas skador och olägenheter dessamot oavsett om
orsakas föroreningar eller påverkan. balkenAtt tillämp-av även ärannan
lig på olycksrisker och skador till följd olyckor vid verksamheterav som
omfattas balkens tillämpningsområde behöver därmed inte förtydligas.av

Tillståndsplikten enligt miljöbalken kopplad till begreppetär miljöfarlig
verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet sammanfattningsvis allavses
användning mark, byggnader eller anläggningar, d.v.s. fast egendomav
eller fasta anläggningar, innebär utsläpp till mark, luft ellersom vatten
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Härmedannan avses

risken föräven olyckor och de konsekvenser i fomi utsläpp och buller,av
skakningar och sådant de kan föra med sig förannat omgivningen.som
Det kan möjligtvis osäkert explosioner, främst leder tillvara om som en
kraftig tryckvåg eller brand i omgivningen omfattas begreppet miljö-av
farlig verksamhet i kap.9 1 § miljöbalken. För undanröja eventuellaatt
tveksamheter föreslår vi tillägg i denna bestämmelseett 3. så detatt
framgår risken föräven okontrolleradeatt explosioner omfattas av
begreppet miljöfarlig verksamhet.

I likhet med vad angående tillståndsansökan enligtangettssom ovan
miljöskyddslagen bör tillståndsansökan enligt miljöbalken alltiden
innehålla uppgifter risken för olyckor och skador till följd olyckor.om av
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innehålltillståndsansökansmiljöbalkeni kap. §22 1börDetta omanges
fårsäkerhetsredovisningenOmfattningeni punkten.tillägg 3 avettgenom

lokalisering.ochverksamhetensberoende på arttill fallfrån fallavgöras
enligtriskanalyssiggrundaregeldockbörRedovisningen ensom

ovan.

möjliggöraförvi,miljökonsekvensbeskrivningar attgällerdetNär anser
dominoeffekter, ävenbestämmelser attmed l1:sSevesosamordning omen

omgivningenifaktorerolyckshändelserallvarligarisk förden somextra
säkerhetsbedömningen. 5vidbeaktasochskall redovisasinnebära,kan

ordetdelskompletterasdärför attbörnaturresurslagen§kap. 3 genom
styckedelsbefintliga nyttatt etttill i densäkerhet läggs texten, genom

uttrycketanvändainförs. Genominnebördenangivna attmed den
frågaintedetunderstryka ärvillolyckshändelser attallvarliga om en

omgivningen.olycksrisker imöjligainventering allafullständig av

miljökonsekvensbeskrivningvadmiljöbalken,kap. 3 §l 6 enangersom
liknande tillägginnehålla, bör göras.skall ett

verksamheterdeavseendeSeveso-lagentillkopplingensärskilda somDen
ibörsäkerhetsrapport göraskravetomfattaslagenligt nämnda av

miljöskydds-§enligt 13innehålltillståndsansökansbestämmelsen om
fördjupadskallfalldessamiljöbalken. Ikap. 1 §lagen eller 22 en

säker-prövning utgörsför dennaUnderlagetske.säkerhetsprövning av
säkerhetsrapportbörbestämmelsernämnda att1hetsrapporten. anges en

preciseringkravSeveso-lagensi ansökan. ärskall ingå att avse som en
vissaprövningmiIjödomstolens/Koncessionsnämndensförunderlaget av

omfattande.särskiltfarligahanteringen ärverksamheter där ämnenav
materiellamiljöskyddslagens/miljöbalkensutvidgningformellNågon av

olycks-gällerdetkravenfrågadäremot inte närdetkravregler utanär om
lagens/balkensinomåtgärderskadeförebyggandeoch ramar.ryms

enligtsäkerhetsfrâgoriföra talanRäddningsverket skall har rätt attAtt
avsnitt 10.1.itidigare kommenteratsmiljöbalken har

miljö-kap §i 22 25bör detbetydelsesäkerhetsfrâgomasbetonaFör att
innehållatillståndsmål skalldom ivadbalken enanges somenom

åtgärder iskadeförebyggandeocholycks-villkorsärskild punkt att om
meddelas.fall skallförekommande

bl.a.i Seveso-lagen,särbestämmelservissafinnsgäller tillsynendetNär
Medtillsynsmyndighetema.tillsynsprogramskall särskilda upprättas av
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hänsyn härtill för hålla Seveso-reglema samlade möjligtsåsamt att som
har vi valt införa särskilda tillsynsbestämmelser i Seveso-lagen. Dessaatt
bestämmelser skall det gäller säkerhetstillsynen enligt Seveso-lagennär
tillämpas framför miljöbalkens/miljöskyddslagens tillsynsregler. En
erinran Seveso-lagens tillsynsregler bör införas i 38 miljöskydds-§om
lagen eller i kap. miljöbalken.26 3 § När det gäller säkerhetstillsynen i
övrigt bör det i förordning till miljöbalken Räddningsverket skallattanges
ha centralt i likhet med vad Naturvårdsverket föreslagitett ansvar avse-
ende andra avgränsade ansvarsområden Naturvårdsverkets 4797.rapport
Miljö- och säkerhetstillsynen skall dock samordnad vilket ocksåvara
framgår direkt Seveso-lagen. Någon skarp gränslinje mellan miljö- ochav
säkerhetsfrågor går, tidigare inte dra. För väl funge-nämnts, attsom en
rande tillsyn det därför betydelse det kan etablerasär stor näraatt ettav
och förtroendefullt samarbete mellan tillsynsmyndighetema.

Med angivna ändringar och tillägg i miljöskyddslagstiftningenovan
skapas grund för samordnad miljö- och säkerhetsprövningen.en en

finns,Det betydande samordningsfördelarnämnts, medsom ovan en
integrerad miljö- och säkerhetsprövning. tekniskaDen beskrivningen och
lokaliseringsutredningen enligt miljöskyddslagstiftningen och Seveso-
lagen torde i de flesta avseenden kunna arbetas i tillstånds-samman
ansökan. Beaktandet dominoeffekter bör kunna ingå delav som en av
miljökonsekvensbeskrivningen. Det bör dock tydligt markeras vad ärsom
säkerhetsöverväganden i tillståndsansökan. ha heltAtt två hand-separata
lingar ansökan tillstånd enligt miljöskyddslagstiftningen ochen om en-
därtill fogad säkerhetsrapport innehåller samtliga momentsom som anges
i i8 § vårt förslag till Seveso-lag skulle förta mycket de samord-av-
ningsfördelar finns det gäller redovisningen.närsom

Genom föra säkerhetsfrågoma i miljöprövningen bör det,att utöver
möjligheten avslå tillståndsansökan den miljö- eller säker-att en om av
hetsskäl inte kan tillåtas, också möjligt för prövningsinstansen attvara
föreskriva särskilda villkor i fråga säkerhetsarrangemangen.även om
Detta innebär skärpning förhållandei till Seveso där det endasten anges

den behöriga myndigheten skall meddela verksamhetsutövarenatt resul-
granskningen eller förbjuda verksamheten säkerhetsarrange-tatet av om
befinns uppenbart otillräckliga.mangen vara

För prövningssystemet inte skall bli stelbent och böratt tungrott
miljöprövningsmyndigheten, likheti med vad förgäller miljö-som
prövningen, kunna delegera säkerhetsfrågoräven mindre betydelse tillav
tillsynsmyndigheten i likhet med vad vi beskrivit angående domino-ovan
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detaljerade desåfår inte heller attbestämsvillkoreffekter. De varasom
och intesäkerhetshanteringvissvidverksamhetsutövarenhelt låser en

avvikelser.helsttillåter några som

miljö-iändringarföranleder ingaprövningenangående självaanfördaDet
prövningensinommiljöbalktillFörslageteller iskyddslagen utan ryms

ramar.

d.v.s.rättskraft,regelhargynnande beslutflerpartsmål ochBeslut i som
miljöbalkenärenden enligtochansökningsmålTillstånd iorubbliga.de är

tillstån-ireglerasfrågorrättskraft såvitt§enligt kap. lhar 24 somavser
Dettamiljöskyddslagen.enligtnärvarandegäller försakdet. Samma

verksamhetmiljöfarligbedrivafått tillståndbetyder den attatt ensom
förgällerbeslutetlita påskall kunnavillkor ocksåvissaunder att

medenlighetverksamhet isindrivaochhan kan planeraochframtiden att
fullträttskraftendock integällersäkerhetsfrågor ut.innehåll. Förbeslutets

kan dethälsaliv ellermänniskorsforfarainnebärabeslutSkulle ett en
FörvaltningsprocessrättensRagnemalm,omgående jmfkorrigeras

begränsadRättskraften har såledessid 87.upplagangrunder, sjätte en
säkerhetsfrågor.gällerdetbetydelse när

medställaskanavseende säkerhetsarrangemangen ävenändringarKrav
tillstånds-ellertillståndsdomräddningstjänstlagen. En§ ettstöd 43av

förhållande tillrättskraft iintenämligenmiljöbalken harenligtbeslut
hellerdel sid 252. Intel997/98:45,räddningstjänstlagen ettse prop.

Förhållande tillrättskraft iharmiljöskyddslagenenligttillståndsbeslut
lagts fastsäkerhetshanteringenavseenderäddningstjänstlagen. villkorAtt

enligt miljö-prövningsförfarandeoffentligttillståndsbeslut efteri ettett
berördaGenomunderskattas.dock inteskyddslagen/miljöbalken bör att
skälfinns detdelta ikunnatoch allmänheten attmyndigheter processen

tordebehandling. Detallsidig ochfrågorna fåttanta att noggrannen
beslut. Somi sådantkorrigera villkorstarka skäl fördärmed krävas ettatt

förreglerprövning enligt de närdet komma skeregel torde att genom ny
andraSeveso-lagen l §föreslår i lvitillstånd skall sökasnytt som

stycket.
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11.14 Behov lagstiftningsâtgärder i övrigtav

Förslag: I 30 räddningstjänstlagen§ föreslår tillägg förgörsatt ett
klarlägga det föreligger skyldighet för räddningsorganatt att en som

utför räddningsinsats omedelbart underrätta berörd myndighet iatten
land i Sverige.änannat

Vidare föreslår kompletteringar i lagen 1976:661att görs om
immunitet och privilegier i vissa fall och i sekretesslagen för att
uppfylla kraven i Industriolyckskonventionen.

Regeringen skall den instans beslutar begära biståndvara attsom om
och biståndsgivning enligt lndustriolyckskonventionen, medanom
Räddningsverket föreslås uppgiften kontaktställe enligtatt vara
konventionen.

främstDet i räddningstjänstlagstiftningenär vissa ändringar behöversom
framför allt till följdgöras, konventionens bestämmelser alarmeringav om

och bistånd. Vissa ändringar inom sekretesslagstiftningen behöver också
göras.

Alarmerin g

Enligt artikel i10 lndustriolyckskonventionen skall parterna
konventionsstatema till det finns samordnade och effektivaattse
alarmeringssystem för industriolyckor lämpliga nivåer. bilagal lX
till konventionen bestämmelsernärmare alannerings-anges om

utfonnning. l artikelsystemens punkt i5 Seveso attanges
medlemsstaterna skall införa säkerställer planernaett system attsom
för räddningsinsatser se avsnitt l 1.6 verkställsovan allvarlignär en
olycka inträffat eller okontrolleradnär händelse inträffar kanen som

leda till allvarlig olyckshändelse.antas en

Regler alarmering finns i räddningstjänstlagen. Kommunerna ochom
de statliga myndigheter för räddningstjänst skall enligt 30 §som svara
räddningstjänstlagen till det finns anordningar för alanneringattse av
räddningsorgan. Vid utsläpp giftiga eller skadliga frånämnenav en
anläggning omfattas 43 § räddningstjänstlagen skall enligt 38 §som av

lag anläggningens innehavare underrätta länsstyrelsen, polis-samma
myndigheten och räddningskåren, utsläppet påkallar särskildaom
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också lämnas,Underrättelse skallallmänheten.skydd fortillåtgärder
sådant utsläpp.förfaraöverhängandeföreliggerdet ettom

påupptäcker ellerskall den annaträddningstjänstlagenEnligt §39 som
inne-olyckshändelseellerbrandfår kännedom somsätt enomom en

miljön,hälsa ellernågonsförallvarlig riskliv ellerförfara någonsbär
hjälp.tillkallavid behovochi farademmöjligt, ärdet är somvarnaom

föreliggerdet över-kännedomfårdengäller attDetsamma enomsom
olyckshändelse.brand ellersådanfara förhängande en

ochkonventionensviriskutredningenochmed attlikhet Hot-I anser
rädd-tillgodosedda inomalarrneringssystem ärdirektivets krav

alarmeringfrågan övergällerdetningstjänstlagstiftningen. När om
inomfrågadennabehandlasgrannländema,nordiskatill degränserna

Finland,Danmark,mellanramavtalet avtaletnordiskaför detramen
syfteiterritorialgränsemasamarbete attoch Sverige överNorge om

människor ellerskadoreller begränsahindraolyckshändelservid
medsamverkanformella kraveni miljön. Deegendom eller

tillgodosettgrannländema hariräddningstjänstmyndigheter ansetts
kommunernaräddningstjänstlageni §bestämmelsen 5 attomgenom

enligtverksamhetförmyndigheternaoch de statliga som svarar
andramedvarandra ochsamarbeta medskallräddningstjänstlagen som

riskutred-ochenligt Hot-Bestämmelsen börverksamheten.berörs av
landetsamarbete inomtillämplig endast påuppfattasningen inte som

i andra länder.myndigheterkan ävenutan avse

börvi detriskutredningen göras ettochlikhet med Hot- attl anser
föreliggerdetklarläggaförräddningstjänstlageni atttillägg 30 § att en

räddningsinsatsutförräddningsorgan attskyldighet för ensom
Sverige.land imyndighet iberörd änunderrättaomedelbart annatett
påkallarolyckshändelseeffekternaskall gällaSkyldigheten enavom
andramiljön i detellerallmänhetenskydd förtillåtgärdersärskilda

kraven konventionensidetaljeradetillgodose delandet. För att mer
nordiskadetförinomåtgärder vidtaslämpligabörbilaga lX ramen

ramavtalet.

Bistånd

biståndsgivninglndustriolyckskonventioneniBestämmelserna om
internationellamotsvarandeandragäller ii hög grad detmotsvarar som

bistånd i händelsekonventionenfrämstöverenskommelser, avom
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kämteknisk olycka eller nödläge med radioaktiva s.k.denett ämnen
biståndskonventionen. Vad krävs för ratifikation nämndasom en av
biståndskonvention två andra internationella överenskommelsersamt

räddningstjänst har behandlats i 1990/91 180. andraDe tvåom prop :
överenskommelsema det nordiskaär ramavtalet och den internationella
konventionen beredskap för, insatser vid och samarbete vidom
förorening olja.genom

För tillgodose kraven enligt biståndskonventionenatt infördes
immunitet och privilegier för personal biståndsgivande partsom en
ställer till förfogande utrustning och egendom förs isamt som
Sverige. likhetl med Hot- och riskutredningen föreslår vi att mot-
svarande regler införs för den aktuella konventionen. Innebördennu av
detta framgår närmare 1990/91:180 sid 22-24. En enkel lös-av prop.
ning tilläggär i 6 lagengöra §att 1976:661 immunitetett ochom
privilegier i vissa fall så lndustriolyckskonventionenävenatt omfattas

bestämmelsen. Liksom vid tillämpningen biståndskonventionenav av
bör motsvarande immunitet och privilegier krävas för svensk personal

den genomförnär insatser i andra länder. Regler immunitet ochom
privilegier skall inte tillämpas deltagare i räddningsinsatser ärsom
svenska medborgare eller har hemvist i Sverige.

Räddningstjänstlagen föreskriver i 70 § skadeståndsskyldighet attom
utländsk fysisk eller juridisk saknar hemvist här iom en person som

landet medverkar i räddningsinsats i Sverige på begäranen av
regeringen, kommun eller statlig myndighet, skall i ställeten en staten
för den utländska skadaersätta uppkommer i sambandpersonen som
med räddningsinsatsen och för vilken den utländska personen annars
skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt svensk lag. Staten skall även

utländsk fysiskersätta eller juridisk saknar hemvist ien person, som
Sverige och handlar för biståndsgivarens räkning, för personskadasom
och skada på utrustning eller material vid bistånds-använtssom
givningen, skadan har uppkommit i Sverige i samband medom
räddningsinsatsen. Enligt 71 § räddningstjänstlagen får med vissstaten
begränsning kräva tillbaka ersättning, har betalats enligt 70 §som
nämnda lag, den vållat skadan uppsåtligen ellerav som genom grov
vårdslöshet.

lndustriolyckskonventionens krav får tillgodosedda dessaanses genom
Ävenbestämmelser i räddningstjänstlagen. konventionen inteom

innehåller bestämmelser återkrav vid uppsåt och vårdslöshetom grov
i likhet med Hot- och riskutredningen det inte kananser att anses

strida konventionen ställermot sådant krav.att staten ett
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i lagenreglerassammanhangsjukvårdens roll i dessaHälso- och
kyrkliga kommunerlandsting ochför kommuner,1994:693 rättom

bistånd.humanitärtkatastrofhjälp ochinternationelllämna annatatt
ellerlanddirekt tillbiståndsådantfår lämnaDessa annatett genom

detlämnasBiståndet kanhjälporganisationer.internationella om
uppkommit nöd-någotinträffat katastrof eller på sättannat enen

fårMedelkanutrustningfår i formsituation. Det avvaras.somavges
utrustningen.iordningställande ochför transportavsättas av

också till-fårsamfälligheterkyrkligalandsting ochKommuner,
förbehövspersonaltillför ersättninghandahålla och attsomsvara

påsamarbetenorden finns detbruk.skall kunna i Iutrustningen etttas
bl.a.ramavtalet,nordiskaför detsjukvårdsområdet inom somramen

hjälpbehövandemöjligt sända gränserna.det övergör att

skyldig-sjukvårdslagenochhälso-föreligger det enligt 4 §Vidare en
tillfälligterbjudasjukvårdshuvudmanför varjehet att sompersoner,

ivårddär, akutbosattområdehuvudmannensvistas inom utan att vara
sjukvårdensochpå hälso-reglerbehov. Några ytterligaremån av

inte.behövsIndustriolyckskonventionens kravuppfyllaområde för att

Sekretess

bedömningriskutredningensochdelarBeträffande sekretess Hot- att en
avseendesekretesslagen behöverkap.komplettering 8 18 § görasav

Industriolycks-driftsförhållanden såaffärs- ochenskildas ävenatt
konventionenstillbestämmelsen med hänsynomfattaskonventionen av

sekretess-lagändringar iingabistånd. övrigt krävsbestämmelser Iom
Seveso II.lndustriolyckskonventionen ochlagstiftningen anledningi av

reglera kravenlag förföreslår det införsviGenom attattatt en ny
Industriolyckskon-ochenligt Sevesoverksamhetsutövama m.m.

till sekretess-komplettering i bilagandet dockventionen behöver göras en
sekretesslagen.enligt kap. 6 §angående sekretessen 8förordningen

igäller sekretess densekretesslagenförsta stycketEnligt 8 kap. 6 §
verksamhetmyndighetersi statligaregeringen föreskriverutsträckning

tillsyntillståndsgivning,prisreglering,planering,består i utredning,som
handel,produktion,avseendeeller stödverksamhet med transport-

uppgifterövrigt, föreller näringslivet iverksamhet om
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enskilds affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forsknings-
resultat, det kan den enskilde lider skadaantas uppgiftenatt röjs,om om

andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den har iträttsom
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den föremål förärsom
myndighetens verksamhet.

För statligän myndighet gäller motsvarande sekretess enligtannan 8 kap.
7 § sekretesslagen för tillsyn eller stödverksamhet med avseende
näringslivet. Något bemyndigande för regeringen föreskrivaatt om
sekretessens omfattning finns dock inte i nämnda bestämmelse.

Enligt 2 § sekretessförordningen och därtill knuten bilaga gäller sekretess
enligt kap.8 6 § sekretesslagen vid tillståndsgivning och tillsyn enligt
miljöskyddslagen och tillsyn enligt räddningstjänstlagen. Beträffande
miljöskyddslagen gäller inte sekretessen beslut i ärende och i tillsyns-
ärenden avseende enskilds affärs- och driftsförhållanden enligt 2 §
sekretessförordningen intresset allmän kännedom förhållandeom av om

människors hälsa,rör miljö eller redlighet i handelnsom eller liknandeett
allmänintresse har sådan vikt det bör lämnasatt ut.

Den s.k. Seveso-lagen kommer bland innehållanya bestäm-annat att
melser tillsyn möjlighet för tillsynsmyndighetensamtom begäraen att
handlingar vid bedömningen dominoeffekter. Bilagan till sekretess-av
förordningen behöver därför kompletteras så tillsynäven och utredningatt
i nämnda hänseende enligt den Seveso-lagen omfattas.nya

Övrigt

l övrigt krävs inga ytterligare lagändringar i anledning genomförandetav
Seveso och ratifikationen lndustriolyckskonventionen.av Frågorav om

forskning och utveckling utbyte information ochsamt teknologi enligtav
lndustriolyckskonventionen får lösas sedvanligt inom försätt ramen
konventionen.

När det gäller frågan behörig myndighet och kontaktställe enligtom
Industriolyckskonventionen delar vi Hot- och riskutredningens bedömning

regeringen bör behörigatt myndighet besluta vid begäranvara att om
bistånd och vid biståndsgivning. Uppgiften kontaktställe böratt vara
läggas på Räddningsverket.
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FörorenarenTillämpningen12 av

substitutions-betalar-principen,
försiktig-ochprincipen
inomhetsprincipen

räddningstjänsten

säkerhets-kommerbetalar-principenFörorenarenFörslag: genom
utvidgningdenmiljöprövningen ochtillfrågomas koppling av

vi föreslårräddningstjänstlagenför § atttillämpningsområdet 43 som
förundantagmedräddningstjänstenkommunalainom dentillgodoses

händelseinsatser iräddningstjänstenskommunalaför denkostnader av en
skallalltjämtsåledesviräddningsinsatsenSjälva ettolycka. varaanser

medel.allmännafinansieratåtagande,gemensamt genom

inomhuvudsak reglerasskall isaneringFörKostnadsansvaret
miljöskyddslagstiftningen.

räddningstjänstlagstiftningeniskall införasFörsiktighetsprincipen genom
räddningstjänstlagen.eftersärskilt stadgande 43 §ett

miljöskydds-inomskall tillgodosesföreslår viSubstitutionsprincipen
lagstiftningen/kemikalielagstiftningen.

försiktighets-ochsubstitutionsprincipenbetalar-principen,Förorenaren
nationelltinternationellt ochbådevedertagnaprincipen sedan längeär
grundläg-utförttidigarehar,miljörätten. OECD nämnts,inom ettsom

rekommendationeribl.a. resulteratutvecklingsarbetegande omsom
förtsocksåPrincipen harbetalar-principen.Förorenarentillämpningen av

iingårdenkonventioner. Genomolikaii Romfördraget attsamt
del EU-rätten.ocksåRomfördraget denär en av



SOU 1998:13 159

Från början avsåg förorenaren betalar-principen i huvudsak kostnader för
fortlöpande Föroreningar med hänsyn till människors hälsa och miljönsom
behövde minskas. Principen har sedan utvecklats inom OECD till ävenatt

kostnader för åtgärder avsedda förebygga och skydda förore-attavse mot
ningar till följd olyckor. Kostnadsansvaret bör enligt rekommendatio-av

gälla skadebegränsandeäven åtgärder vid olycka och återställ-nerna en
ningsåtgärder. Tanken har varit den skapar risk också skall bäraatt som en
alla de kostnader Förenade medär hantera denna risk före-attsom genom
byggande åtgärder, beredskap för räddningstjänst och insatser i olycks-en
situation. Genom kostnadsansvaret läggs förorenarenpå kommer dettaatt

återspeglas i priset denatt verksamhetsutövaren tillverkar.vara som

Även kostnader för tillsyn sådana verksamheter innebärav extrasom en
risk för samhället bör kunna täckas förorenaren betalar-principen. Viav
har emellertid inte haft möjlighet något sådantnärmareatt överväga
avgiftssystem. Frågan bör dock vidövervägas översynen av
räddningstjänstlagen.

Hot- och riskutredningen föreslog i sitt huvudbetänkande, Ett säkrare sam-
hälle SOU 1995: 19, kostnadsansvaret vid de räddningsinsatseratt och
saneringsåtgärder fordras vid olycka har samband med hante-som en som
ring farliga i verksamheten ochämnen vidtas statliga eller kom-av som av
munala myndigheter ska ligga den verksamheten.utövar De åtgär-som
der kostnadsansvaret täcka sådana ligger utanförär denattsom avser som
normala riskbilden. Utredningen föreslog vidare motsvarande kost-att
nadsansvar vid räddningsinsatser och saneringsâtgärder skulle förgälla
den utför sådan i lagentransport farligtsom transporten som avses om av
gods eller för till transportmedlet.ägaren

Förslaget fick blandat mottagande remissinstansema.ett Kammarrättenav
i Stockholm, Naturvårdsverket, Svenska kommunförbundet, Svenska
Brandförsvarsföreningen m.fl. positiva. Justitiekanslern,var
Arbetarskyddsstyrelsen, Räddningsverket, Kemikontoret m.fl. var
negativa. Den negativa remisskritiken gick framför allt förslagetut att
skulle strida sedan lång tid etablerad principmot räddningstjänstenatten

i huvudsakär åtagandeett finansieras med allmännagemensamt som
medel. Bland framhölls risken för kostnadsansvarannat skulleatt ett
kunna verka avhållande viljan slå larm. Vidare ansågs utredningensatt
förslag till avgränsning kostnadsansvaret till endast verksam-attav avse
heter med hantering farliga mindre lämpligtämnen med hänsynav som
till det finns andraäven verksamheteratt där olycka skulle kunna fåen
allvarliga effekter.
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föreslåsskall görlagstiftningsåtgärderframgår somdirektivvåra attAv
försiktighets-principen,Polluter Paysbetalar-principenförorenarenatt

inomtillgodosessubstitutionsprincipen kanochprincipen
räddningstjänsten.

miljöprövningenisäkerhetsfrågornaföraförslagvårtGenom att
fåförsiktighetsprincipen attochbetalar-principenförorenarenkommer

reglerasSubstitutionsprincipensäkerhetsarrangemangen.förbetydelse
därmedliggerochkemikalielagstiftningennärvarande inomfördäremot

tillförslagetOmmiljöskyddslagen.enligtmiljöprövningenutanför
blisubstitutionsprincipen attdockgenomförs kommer ävenmiljöbalk

Även tillämpnings-utvidgningdenmiljöprövningen.vidtillämplig av
kravoch deföreslagitviräddningstjänstlagen§området för 43 som

medförakommerSeveso-lagen attattföljerverksamhetsutövarna avsom
i högreåtgärderskadebegränsandeocholycksförebyggandeförkostnader

bedriververksamhetsutövaredevilakommeri daggrad somattän
ärbestämmelser. Ansvaretaktuellaiverksamhetfarligsådan avsessom

innanföretaskanåtgärdertillhuvudsak begränsati enemellertid som
skade-verksamhetsutövarensföroch inominträffarolycka ramen

räddningstjänst-förindustrisåtgärder,begränsande t.ex. resurseren
vidkostnaderräddningstjänstenskommunalainsatser. Den

inte.omfattasräddningsinsatser

inomtillämpningbetalar-principensförorenarensåledesFrågan är om
för denkostnadernatillutsträckasskallräddningstjänsten attäven avse

olycka.händelseiräddningsinsatsenkommunala av

farligahanteringvidräddningsinsatserförkostnadsansvarinföra avAtt ett
inne-sidanskulle åföreslagitriskutredningenochHot- enaämnen som

för självaetablerad principlängesedan ansvaretfrån attbära avstegett en
sedansidanandraååtagandeoffentligt atträddningsinsatsen enär ett men

tillämpningpraktisk ävenprincip fåretableradmiljörättenlänge inom
räddningstjänsten.inom

kostnads-begränsaståndpunktriskutredningensoch attför Hot-Grunden
farligadärverksamheter ämnentill deräddningsinsatserföransvaret

sådanskulleverksamheterdessa representerahanteras enattvarasynes
intedärförochriskbildennormalautanför denliggerfara somextra som

Genomräddningstjänsten.finansierade attdentäckasbör gemensamtav
räddningsinsatsensjälvaförekonomiskalägga det ansvaretäven

vidtaincitamentenekonomiskaförstärks de attverksamhetsutövaren
transportnäringenförsärskiltgällerskyddsåtgärder. Dettanödvändiga
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kommunerna inte har möjligheter ställa kravatt närsom samma som
det gäller de fasta anläggningarna.

finnsDet emellertid starka skäl talar for kostnadsansvaret förattsom
närvarande inte bör utsträckas till själva räddningsinsatsen.ävenatt avse

viktigasteDet torde sådan ordning skulle kunna verka åter-attvara en
hållande benägenheten slå larm i händelse tillbud eller olycka.att av
Risken för länge förhoppningenär i skallväntarstor att attman man
kunna bemästra situationen behöva blanda räddningstjänsten.utan att
Kostnaderna för insatser dessutom relativt i förhållandesmå tillär den
totala kostnaden för den kommunala räddningstjänsten. Normalt används,
enligt de uppgifter fått, 2-4 arbetstiden inom räddnings-procent av
tjänsten för insatser.

problemEtt med införa kostnadsansvar för räddningsinsatseratt ett är att
vilka verksamheter skall omfattas det. Avgränsningenange som av

riskerar hur den betraktasän orättvis.gör Den konkurrens-attman som
neutralitet eftersträvar synliggöra kostnadernaattsom man genom
kommer därmed motverkas. De verksamheter omfattasatt Hot-som av
och riskutredningens förslag kostnadsansvar för räddningsinsatser ärom
sådana där kraven olycks- och skadeförebyggande åtgärder redan i dag

omfattande. Det kan därförär diskuteras dessa verkligen innebärom en
sådan risk i förhållande till andra verksamheter inte omfattasextra som av
lika omfattande säkerhetskrav. Målet för det förebyggande arbetet förär
här aktuella verksamheter liksom för farligt gods,transport attav
verksamheterna skall uppnå sådan säkerhet de inte längre innebäratten
någon risk jfr. SOU 1997:109 sid. 28.extra

Ett problem hitta effektivt förär betalningannat att ett system av
kostnaderna. Det torde dessutom svårt särskilja de räddnings-attvara
tjänstkostnader hänförliga till den farliga verksamhetenär från övrigasom

Ävenräddningstjänstkostnader. det skulle fram försäkrings-växaom
lösningar med kostnadsansvar för räddningsinsatserett system detärur
svårt överblicka hur det skulleatt ut.se

Med hänsyn till vad anförts tiden inte föratt ärsom ovan anser mogen
tillämpa förorenaren betalar-principen fullt så denatt ävenut att avser

kostnader för själva räddningsinsatsen. möjligheterOm de ställa kravatt
olycks- och skadeförebyggande åtgärder föreslår utnyttjas fulltsom
kommer dock skillnaden ekonomiskt bli liten.ut Merpartenrent att av

räddningstjänstens extrakostnader för beredskap med personal och
utrustning kan verksamhetsutövama åläggas för, vilket för övrigtatt svara
redan förekommer. Kostnaderna för insatser framgårär, som ovan,
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upprätthållaförtill kostnadernabegränsade i förhållande attmycket en
räddningstjänstberedskap.nödvändig

kostnads-utökatdet skäl förfinnssaneringsåtgärdergällerdet ettNär
dock inteomfattasSaneringför verksamhetsutövaren. avansvar

efterinträderden fasräddningstjänstbegreppet attärutan ensom
dettill dessskall pågåRäddningstjänstenavslutad. atträddningsinsats är

uppståttredanskadaellerskadarisk förinte någon attär somenen ny -
skall avslutaräddningsstyrkanRäddningsledarenblir närinte avgörvärre.

räddningsinsatsen.

skyldigverksamhetmiljöfarligmiljöskyddslagen denEnligt utövarär som
Omupphört.verksamhetendetefteravhjälpa olägenheter även att enatt

beträffandeoklarhetråder vissöverlåtitsverksamhet fastigheteller en
få lösningdock sinoklarhet kommerefterbehandlingsansvaret. Denna att

utredaföransvarigaföreslåsmiljöbalk Därförslaget till attattantas.om
skallförsta handvattenområden imark- ochefterbehandla förorenadeoch

fastighetsägare.vissai andra handochverksamhetsutövarenvara
tillförhållandesubsidiärt idärvidskallFastighetsägarens varaansvar

omfattaföreslåsEfterbehandlingsansvaretverksamhetsutövarens. att
deomfattningochföroreningensutredning skall ske attsamtartav

förfordrasskäligen kanskall vidtasefterbehandlingsåtgärder som
miljön.ellermänniskors hälsa

mellansambandetförtidigare redogjortbakgrund vad viMot omav
förkostnadsansvaretvisäkerhetsfrågormiljö- och ävenatt sane-anser

miljöskyddslagstiftningensbör täckasgrund olyckorringsinsatser avav
radioaktivavid utsläppSaneringefterbehandlingsansvar.regler avom

räddningstjänstlagen.regleras särskilt i §2ämnen a

och 43bevisbörderegel. §l 41 §framför alltörsiktighetsprincipenF är en
ellerställsvilka särskilda kravräddningstjänstlagen ägaresomanges

och förolyckorför förebyggaanläggninginnehavare byggnad eller attav
behövs fördetföljd olyckor. Omskador tillhindra eller begränsaatt av
nämndkommunalahar denbestämmelserefterlevnaden nämnda somav

räddningstjänstlagenenligt §räddningstjänstfrågor 56föransvarar
föreläggandesådantförbud. Ettföreläggande ochutfärdamöjlighet att

dock denöverklagande detvite. Vidförbud får förenas med äreller ett
ellerföreläggandetförbevisbördannämnden harkommunala attsom

denskulle ökaförsiktighetsprincipeninförandeförbudet befogat. Ettär av
eller förbudföreläggandenutfärdamöjligheterkommunala nämndens att
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bevisbördan därmed flyttas på den bedriveratt övergenom som
verksamheten i fråga eller innehar den aktuella fastigheten.

Med hänsyn till principen redan vedertagen inomatt är miljöskydds-
lagstiftningen kan det inte från rättssäkerhetssynpunkt orimligtanses vara

tillämpa principen inomäven räddningstjänstlagstiftningen.att Det skulle
i vissa fall kunna innebära ökade kostnader för Företag och enskilda som
berörs. Med hänsyn till den skälighetsavvägning skall ske enligt såvälsom

§41 43 räddningstjänstlagen§ finns det dock inte anledningsom att anta
dessa kostnadsökningar kommeratt bli speciellt det inte finnsatt stora om

mycket goda skäl härför. För försiktighetsprincipen skall bliatt till-även
lämplig verksamheter inte omfattas den integrerade miljö- ochsom av
säkerhetsprövningen vi således särskild bestämmelseattanser en som

principens innebörd bör föras i räddningstjänstlagen efteranger 43
Bevisbördan läggs därmed på ellerägaren innehavaren för åtgärdatt en
inte behövs eller anledning oskälig.ärav annan

Substitutionsprincipen regleras För närvarande inom kemikalielagstift-
ningen och väl inarbetadär principäven inom arbetsmiljölag-en
stiftningen. För tillämpning denna princip krävs viss specialkunskapav

kemiska inteämnen kan förutsätta finns inom denom som man
kommunala räddningstjänsten. Det kan inte heller uteslutas det vidatt
tillämpningen substitutionsprincipen kan uppstå målkonflikter mellanav

minska densträvan kontinuerliga miljöpåverkanatt och minskasträvan att
riskerna för olyckor. Det får dock angeläget säkerhets-ävenattanses
aspekter in vid tillämpningenvägs substitutionsprincipen. Viav anser
därför övervägande skäl talar för dennaatt fråga bör lösas inomatt
kemikalielagstiñningen alternativt inom kommande miljöbalk dären
denna lagstiftning kommer ingå, säkerhetsfrågoratt ävenatt vägsgenom

vid tillämpningen substitutionsprincipen.av
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godsfarligtTransport13 av

frågorolikarad rörutredauppdragfått iUtredningen har somatt en
förmyndighetsansvaret transportfrågagods.farligt ltransport omav
1997:109,SOUdelbetänkande,utredningen igods harfarligt ettav

förRäddningsverkettillsamlasskalldettaföreslagit att ansvar
Övrigatill sjöss.bulktransportförundantagtansportslag medsamtliga

följande.harutredningen ärövervägafrågor attsom

ifarligt godsklassindelningenochdefinitionenbörHur av- ändrasfarligt godsFörordningenochlagen transpon avom
rekommen-skett FN:sförändringartill demed hänsyn avsom

andra relevantagods ochfarligtfördationer transport av
regelverk

bemyndigandenÄr tillsynsmyndighetemasochtransport-- myndig-förfarligt godsi lagentillräckliga atttransport avom
genomföra sinaskall kunnaeffektivtheterna sättett

utbildningochfråga tillsynuppgifter i om

Överklagandebestämmelsema förordningeni transport avom-
farligttill lagenförasfarligt gods skall transportöver avom

gods.

vidSäkerhetsrådgivareEU-direktivetGenomförandet omav-
farligt gods.transport av
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13.1 Definitionen farligt godsav

Förslag: Definitionen farligt gods i lagen farligt godstransportav om av
skall ändras enligt följande.

Explosiva byts explosiva och föremål och kompri-ämnenut motvaror
merade, kondenserade eller under tryck lösta med enbartersättsgaser
gaser.

Vämjeliga och med benägenhet orsaka infektioner bytsatt utvaror varor
smittförandemot ämnen.

Magnetiskt material byts övriga farliga och föremålämnenut mot som
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer före-särskiltsom
skriver.

Motsvarande ändringar skall också i klassindelningen farligt godsgöras av
förordningeni farligt gods.transportom av

Även i övrigt föreslår vi byts och föremål i lagenämnenatt ut motvaror
och förordningen farligt gods.transportom av

Bestämmelserna farligt gods i hög internationella.gradtransport ärom av
finnsInom FN sedan länge arbetar med rekommen-expertgruppen som

dationer för klassificering och förpackning farligt vidgods transport.av
FN-rekommendationema delar farligt gods i nio klasser utifrån dess
farliga egenskaper. Till klasserna hör ämnesförteckningar. förteck-Dessa
ningar inte uttömmande,är täcker de kommersielltmerparten mestmen av
betydelsefulla farligamedämnena egenskaper. FN:s rekommendationer
har blivit vägledande för allt internationellt arbete med farligttransport av
gods. Således följer de transportslagsanknutna regelverken i huvudsak den
klassindelning farligt gods i FN-rekommendationema.av som anges
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Järnvägstransporter

järnvägfarligt godsinternationella bestämmelsernaDe transport avom
International Ferroviairei Réglement Concemant Transportfinns RID

nio huvud-gods iindelar farligtMarchandises RIDDangereuses.des
med FN-rekommen-principiKlassificeringenklasser. överensstämmer

innehållerkortfattad ochDelbestår delar. Idationema. RID ärtreav
ämnesförteckningar ochdel innehållerallmänna bestämmelser,

delochfarliga godset vidhandhavandet detbestämmelser transportom av
förpackningar,kravprovningsmetoder,bestämmelserinnehållerIII om

tankcontainrartankar och m.m..

skallprincip innebär RIDantagit direktiv ihar ävenEU attett som
farligt gods.nationella jämvägstransportertillämpas vid av

harjärnvägfarligt godsföreskrifternasvenskaDe transport avom
transportmyndighet.ansvarigRäddningsverketutfärdats somav
huvudsaki RID.Föreskrifterna kallas RID-S och motsvarar

Vägtransporter

Relatifgäller Accord EuropéenADRFör transportvägtransporter au
Marchandises Route,International des Dangereuses är ensompar

standard föreuropeisköverenskommelse vägtransport avgemensamom
RID.klassindelning farligt godsharfarligt gods. ADR somavsamma

huvudsaköverenskommelsen och två iindelat i självaRegelverket är
innehållerkortfattad ochbilagor, och Konventionstextentekniska B.A är

bila-Tyngdpunkten lagdfåtal materiella bestämmelser.endast ärett
innehåller bl.a.Bilagamycket omfattande och detaljerade. Aärgoma som

och vänderdet farliga godsetklassificering och förpackningregler avom
framför tillriktar sig alltsig främst till avsändaren. Bilaga B transportören

samlastning, förarutbildning ochbestämmelser bl.a.med transportsätt,om
fordon.krav

har EU antagitmed vad järnvägstransponerlikhetl ettsagts omsom ovan
tillämpas vid nationellaskalldirektiv innebär ADR ävenattsom

farligt gods.vägtransporter av
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De svenska Föreskrifterna för utfärdas Räddningsverketvägtransporter av
och kallas ADR-S. Dessa iöverensstämmer huvudsak med ADR.

Sjötransporter

Vid förpackat farligt gods till sjösstransport tillämpas IMDG-koden,av
utarbetats inom IMO International Maritime Organization. Försom

bulktransporter farligt gods finns särskilda regler. Koden har i sigav
endast rekommendation, tillämpasstatus de flestaav storamen av
sjöfartsnationema. IMDG-koden indelar farligt gods i nio klasser.
Klassindelningen med FN:söverensstämmer rekommendationer.
Klassema innehåller förteckningar de godsslag fåröver transporterassom
sjöledes. Vidare innehåller IMDG-koden, det till omfångetär störstasom
regelverket farligt gods, bestämmelser dokumentation,transportom av om
märkning, förpackning och hantering det farliga godset under transportav

särskilda bestämmelser brandskydd.samt om

Sjöfartsverket har ansvarig transportmyndighet IMDG-koden isattsom
kraft i Sverige myndighetsforeskrifter.genom

Flygtransporter

luftfartensFör del återfinns de internationella farligt gods-reglema i de av
den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO utgivna
Technical Instructions ICAO-TI. Dessa automatiskt bindande för deär

biträtt konventionen internationellstater civil luftfart Chicago-som om
konventionen. Klassindelningen och förpackningsreglema följer FN-
rekommendationerna.

Luftfartsverket har i likhet med Sjöfartsverket de internationellasatt
reglerna i kraft i Sverige kortfattade myndighetsföreskrifter.genom

överväganden

Sedan tillkomsten lagen och förordningen farligt godstransportav om av
har i FN:s rekommendationer och i andra relevanta internationella regel-
verk upptagits inte omfattas lagens definition. Orsaken här-varor som av
till framför allt definitionenär farliga i lagenatt ämnen transportav om av
farligt gods endast delvis täcker klass 9 i FN-rekommendationema för
Övriga farliga föremål.och Definitionenämnen farliga i lagenämnenav

farligt gods omfattar i detta avseende endasttransport magnetisktom av
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ocksåregelverken hartransportslagsanknutnanämndamaterial. De ovan
före-Transportmyndighetemasfarligaför övriga ämnen.klasseröppna

därmed fleromfattarregelverk,dessai huvudsakskrifter, utgörs avsom
tillämpningsområde ävenlagensEftersomlagen. angerfarliga änämnen

inter-dedettainnebärtillämpningsområde attmyndighetsföreskriftemas
ingårdeSverigetillämpliga i attfullt trotsinteregelverkennationella är ut

föreskrifter.transportmyndighetemasi

deframförtharRäddningsverket attochordningolyckligDetta är en
Där-FN-rekommendationema.tillbestämmelserna börsvenska anpassas

nämndaförhållande tilliuppnåsöverensstämmelsemed skulle även ovan
medhuvudsak överensstämmeriregelverktransportslagsanknutna som

myndighetsföreskrifter itillämpasochFN-rekommendationema som
Sverige.

farligt godsFörordningenochlagen transportanpassning isådanEn avom
före-ochexplosiva ämnenbytsexplosivaskulle innebära motutatt varor

bytslöstatryckundereller utkondenseradekomprimerade,mål, gaser
infek-orsakabenägenhetmedochvämjeliga attmot varorvarorgaser,

material bytsmagnetisktoch utsmittförandetioner byts ämnenut mot
Även förord-ochövrigt i lageniföremål.ochfarligaövriga ämnenmot

ochbytas ämnengods börfarligt ut motningen transport varoravom
articles".andsubstancesengelskansbättreföremål motsvarasom

infek-orsakabenägenhetmedochvämjeliga attBeträffande varorvaror
tillanpassningochmoderniseringspråkligendast frågadettion är enom

explo-det inte. Attsak innebäriändringNågonFN-rekommendationema.
ellerkomprimeradeföremål,ochexplosivabytssiva ämnenut motvaror

material bytsmagnetisktochbyts utlöstaunder tryck motut gasergaser
anpassning till FN-innebärföremålochfarligaövriga ämnenmot en

dockföremål måsteochBeträffande övrigarekommendationema. ämnen
skekantydligt Dettatillämpningsområde sätt.lagens avgränsas ett
bemyn-regeringen bestämmermyndighetellerregeringenatt somgenom

omfattasskallföremålochövriga farligavilkadigas ämnen somatt ange
motsvarandegods börfarligtförordningen§lagen. l 5 transport avomav

ändringar göras.

förslag tillvårtRäddningsverketTransportmyndighetema ensamt om-
därmedgenomförs kommermyndighetsorganisation attförändrad -

föremålochfarligaövrigavilka ämnenbemyndigas närmare somatt ange
enkeltsvenska lagen sättkan denPå dettaomfattas lagen. ettsättav

förgällerbestämmelserinternationella transporttill de avsomanpassas
framgårföreskrifter utgörs,Transportmyndighetemasfarligt gods. som
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till helt övervägande delen de internationella överenskommelserovan, av
gäller för gods.farligttransportsom av

13.2 Bemyndiganden

Förslag: Vi föreslår 9 § lagen farligt gods komp-att transportom av
letteras med krav utbildning får föreskrivas.ävenatt om

Tillsynsbemyndigandet förordningeni farligt godstransportom av anser
inte skall ändras i avseende gränskontroll stryks i angi-änannat att

vandet tullmyndighetemas tillsynsområde tullmyndighetemassamt attav
tillsyn farligt gods skall ske i samråd med polisen.transportav av

utredningensI uppdrag ingår granska och tillsynsmyn-att transport-om
dighetemas bemyndiganden tillräckliga för myndigheternaär att ett
effektivt skall kunna genomförasätt sina uppgifter i fråga tillsyn ochom
utbildning. Om vårt förslag samla myndighetsansvaret för samtligaatt

.transportslag till Räddningsverket kommer genomföras kommeratt
begreppet transportmyndighet utgå och Räddningsverket.ersättasatt av

Utbildning

detNär gäller utbildning har Räddningsverket framfört 9 § lagenatt om
farligt gods bör förtydligas så det uttryckligentransport nämnsattav att

föreskrifter krav på utbildning får meddelas med stöd bemyndi-om av
gandet. Enligt nämnda lagrum har regeringen och transportmyndighetema
/Räddningsverket omfattande föreskriftsrätt i fråga transporten om av
farligt gods. Där regeringen eller myndighet regeringenattanges som
bestämmer bemyndigas föreskriftermeddela klassificeringatt om av
farligt gods, transportmedel och andra transportanordningar, märk-om

uppgiftsplikt,ning, säkerhetsutrustning, lastning, lossning, förvaring och
hantering farligt gods försiktighetsmått och åtgärder isamtannan av om

övrigt, allt i den utsträckning krävs från transportsäkerhetssynpunkt.som
Vidare får regeringen eller myndighet regeringen bestämmer bemyn-som
digas föreskriva transportmedel och andra transportanordningar fåratt
användas vid endast de provade och godkända.transport ärom



1998:13SOU170

dockdetaljerad. Detochomfattande ärbådeBestämmelsen är som synes
såfrågorenskildaallapreciseraexakt ettmöjligtinte om-passsomatt

har i §9Dettafrågahärdetbemyndigandefattande är avser.omsom
bemyndigandetgods beaktatsfarligt attlagen transport genomavom

åtgärder iförsiktighetsmått ochangivna områdensärskiltutöver avser
övrigt.

försiktighetsmåttkanutbildningskravsärskildauppställa ettAtt somses
förpreciserasmåstedettaFrågantransportsäkerheten.höja ärför att om

transportmedel ochfråga transport-bemyndigandet. Iomfattasatt omav
dessaföreskriftermeddelabemyndigandetförutomanordningar har att om

bestämmerregeringenmyndighetellerregeringensärskilt angivits att som
deanvändas för ärfårendastföreskriva sådanafår transport pro-omatt

detalje-bestämmelsens högahärtill ochMed hänsyngodkända.vade och
avseendebefogatförtydliganderingsgrad i övrigt ett varasynes

utbildning.

kompletterasgodsfarligtlagensåledes 9 §Vi föreslår transportatt avom
får föreskrivas.utbildningmed kravävenatt om

Tillsyn

tillsynengodsfarligt överförordningen utövasEnligt §25 transport avom
lagenmed stödochfarligt godslagenefterlevnaden transport avavomav

angivnainom nedanmyndigheterföljandeföreskriftermeddelade av
områden.

ynsområdeTillsynsmgndighetTills

SjötransporterSjöfartsverket

LufttransporterLuftfartsverket

järnvägs-LandtransporterPolismyndighetema utom
transporter

enligtLandtransporterSprängämnesinspektionen varorav
såvittoch8klasserna 1-6 samt

och8enligt klassernagäller varor
idedock endast transporterasom
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tankfordon

Tullmyndighetema Gränskontroll tillvägtransporterav
kontrolloch från utlandet samt av

fordon och andra lastenheter som
inkommer med fartyg

Banverket Jämvägstransporter

det gällerNär Sjöfartsverkets och Tullmyndighetens tillsynsomrâden
tillsynen Kustbevakningen i denutövas utsträckningäven av som

Sjöfartsverket och Generaltullstyrelsen inomoch sitt områdevar en
beslutar i samråd med Kustbevakningen.

Med hänsyn till Sveriges medlemskap i EU har Generaltullstyrelsen
framfört tullmyndighetemas tillsynsområde bör modifieras så detatt att
inte endast gränskontroll. Tillsynsansvaret farligt gods-transpor-avser av

har nämligen enligt Generaltullstyrelsen i sig inget med självater göraatt
gränsöverskridandet, det har här varit fråga vid de i Sverigeutan att,om
naturliga kontrollpunktema, utnyttja de finns vidändåresurser som
gränsen.

Enligt de bestämmelser gäller för farligt gods skalltransportsom av
transportmedel och andra transportanordningar märkta med särskildavara
farligt gods-skyltar. förekommer emellertidDet farligt godsatt

i omärkt skick.transporteras

Fråga har därvid uppkommit från polismyndighetema och Banverket
vilken tillsynsmyndighetema har kontrollera omärktarätt ävenatt

Detta gäller för Kustbevakningens tillsyn, i likhettransporter. även som
med polismyndighetemas främst inriktad kontroller fältet.är ute
Lagen farligt gods gäller endast för farligttransport transportom av av
gods. Någon allmän befogenhet för tillsynsmyndighetema kontrolleraatt

omärkta transportmedel och transportanordningar finns därmed inteäven
enligt lagen farligt gods. Tillsynsmyndighetemas befo-transportom av
genheter enligt 12 lagen farligt§ gods omfattar endasttransportom av
sådana där det framgår farligt gods förekommer eller därtransporter att
det finns skäl misstänka farligt gods finns i lasten.att att

komma tillAtt med problemet inte okomplicerat. Med hänsyn tillrätta är
lagen farligt gods begränsade tillämpningsområde dettransport ärom av
inte möjligt införa någon generell för tillsynsmyndighetemarättatt att
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lösningsådan ärtransportanordningar. Enochtransportmedelkontrollera
kontrolltillsynsmyndighetemastillmed hänsynlämpligheller attinte

stöd lagenmedkontrollutföraFörtvång.visst mått att avinnebär ett av
misstankekrävasfall attidetfarligt gods bör vart omtransport avom

skallmisstankesådanförgods,farligtinnehåller att entransporten men
hartillsynsmyndighetenoftaemellertidfordras detuppkomma attkunna

Frågan ärundersökning transporten.formvidta någonmöjlighet avatt av
lag-stödmedmöjlighethartillsynsmyndighetema attdå annanavom

transportanordningar.ochtransportmedelkontrollerutförastiftning av

Vägtransporter

till farligtanknytningharfråga näralastsäkringKontroll är somenav
följande. Last1972:603vägtrafrkkungörelsengods-frågor. 102 §I anges
medförafara förkananbringad den utgörasåskall person,attvara

damm-störandeåstadkommafallaellersläp vägen,egendom,skada
ellerfordonetförandetförsvåraolägenhet,liknandeellerbildning av

till lastutrymmetsmed hänsynkrävsdetbuller. Näronödigtframkalla
skallbehövsdetfastgjord. Omskall lastenbeskaffenhet,lastenseller vara

anordningellerpresenningKedja,övertäckt.den somannanrep,vara
fårangjord ochsäkertskallskydda lastenellerhålla fasttilltjänar att vara

marken.eller släpafordonetutanförlöshänga

liggaharlagreglerad. Detinte ansettsfordonPolisens ärrätt att stoppa
för kunnafordonpolisen har atträtt etti sakens stoppaattnatur att

åtgärd. Iliknandenågonföretatrafrkkontroll ellergenomföra annanen
fordonpolisensdockföreslås rätt stoppa1996/97: 175 attattprop.

i dagfrån vadutgårRegleringenpolislagen.iregleras anses varasom
fordonfårpolisenskall detBland stoppagällande atträtt. annat anges
förellerfordonethusrannsakan igenomföra attfördet behövs attom

trafikenregleraförförarkontrollfordons- eller attgenomföra samten
vadmedenlighet ärförare iellerkontrollera fordonföreller somatt

föreskrivet.särskilt

medsammankoppladeintimtfarligt godslastsäkring och ärFrågor om
last-kontrollvidpolisenfördärför skälfinnsvarandra. Det att av

Ettvicegods ochfarligtförekomstenkontrollerasäkring versa.även av
tordetillsynsbemyndigande mestpolisensutnyttjandesådant varaav

resurssynpunkt.trafrksäkerhetssynpunkt ochbåde fråneffektivt



SOU l998: 13 173

Järnvägstransporter

Banverkets tillsyn enligt jämvägssäkerhetslagensåväl och lagen om
farligt gods Jämvägsinspektionen, ingår itransport utövasav av som

Banverket. Om tillsyn i §jämvägssäkerhetslagen21 1990:1157 anges
bl.a. den driver verksamheten skall lämna tillsynsmyndighetenatt som
de upplysningar och tillhandahålla handlingar förde behövs till-som

myndigheten tillträde till anläggningar, fordon ochsamt annatsynen ge
materiel, lokaler och områden berörs verksamheten för desom av
undersökningar behövs för tillsynen.som

Enligt 10 §jämvägssäkerhetslagen skall spåranläggningar, spårtrañk
och trañkledningsverksamhet med hänsyn till verksamhetens ochart
övriga förhållanden drivas så skador till följd verksamhetenatt av
förebyggs. Vidare de åtgärder och försiktighetsmåttattanges som
behövs skall vidtas för upprätthålla betryggande säkerhet.att en

Ovan nämnda bestämmelser allmänt hållna och Jämvägsinspek-är ger
tionen möjligheter tillsyn. torde bl.a.Det möjligtutövastora att attvara
bereda sig tillträde till jämvägsvagnar för kontrollera lastsäkring, vilketatt

kan farligtnämnts upptäcka gods. Någonsätt rättett att attsom ovan vara
slutna försändelseröppna emellertid bestämmelserna inte. kap.16 5 §ger

jämvägstrafiklagen 1985: 192 däremot möjlighet undersökaattges en
innehållet i resgodskollin eller godsförsändelser innehållet okänt förärom
järnvägen och det finns skäl misstänka de innehåller något kanatt att som

säkerheten i jämvägsdriften.äventyra Jämvägsinspektionen har därmed en
möjlighet undersöka innehållet i icke farligtäven gods-skyltadeatt
försändelser.

I likhet med vad tillsynen kannämnts vägtransportersom ovan om av
Jämvägsinspektionen bedriva farligt gods-tillsynen integrerad delsom en

den tillsyn i övrigt har utföra.attav man

Tullmyndigheterna

Generaltullstyrelsen har i skrivelse framfört Tullverkets befogenhetatt
tillsynenavseende farligt gods-transporter bör ändras så denattav avser

hela territoriet och inte i dag begränsas till transportenhetersom som
landvägen förs rikets eller anländer färja.över medgränser

Med hänsyn till tullmyndighetemas verksamhetsområde i övrigt vianser
dess tillsynsområdedock avseende farligt allt-godsatt vägtransporter av
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Gränspassagema ärlandet. natur-ochknutet tilljämt bör utresa urvara
kontrolleramöjligheterTullmyndighetemas attkontrollpunkter.liga

d.v.s.EU-transporter,ickedet gällerfarligt gods-transporter närär störst
Farligtutanförland EU.tredjefrånkommersådana etttransporter som

ochdeklarations-kontrollmedsambandikan då ske attgods-tillsynen av
tullagenEnligt 57 §fullgjorts.tullagenenligtuppgiftsskyldigheten

undersökabl.a.möjlighet transport-tullmyndighethar1994: 550 attl en
förvaras.kandärandraochlådormedel, containrar, utrymmen varor

möjlighetertullmyndighetemas attdäremotinterna EU-transporterFör är
tillsyntullmyndighetemasundvikabegränsade. Förtillsyn att avattutöva

tillförhållandediskriminerande iuppfattasgods-transporterfarligt som
Polismyndighetemamedsamrådske itillsynenbörandra EU-stater som

inomi övrigtgodsfarligtmedför tillsynenhar vägtransporteransvaret av
landetspridaskunnatillsynen översamråd börsådantlandet. Genom ett

tullmyndighetemassamtidigtdiskriminerandeicke sätt resurserett som
tillkan tas vara.

lagen§följer 12vadbefogenheterytterligareNågra utöver omavsom
avseende internatullmyndighetemahar dock integodsfarligttransport av

möjlighetertullmyndighetemas attbetyderDettaEU-transporter. att
begrän-falli dessa ärgods-skyltadefarligtickekontrollera transporter

kombineramöjligheterKustbevakningensade. har större attHär genom
dockförutsätterlastsäkring. Dettakontrollmedgods-tillsynenfarligt av

tillsynenKustbevakningenmedkommer attSjöfartsverket överens omatt
får skötas1988:49fartygssäkerhetslagen ävenenligt kap. 8 §10 av

medGeneraltullstyrelsen kommer överensKustbevakningen attsamt
gods-tillsynfarligtKustbevakningenlåta utövaKustbevakningen attom

farja.ombordförtsintetransportenheter ännu ensomav

knutet tillfortfarandebör såledestillsynsområdeTullmyndighetemas vara
beskriv-idock bortgränskontroll kanOrdetlandets tasgränspassager.

handlarendastdet många gångereftersomtillsynsområdetningen omav
bemärkelse.gränskontroll egentligioch integods-tillsynfarligt

förord-idiskriminerande bör detuppfattasskalltillsynen inteFör att som
tillsyntullmyndighetemasfarligt godsningen atttransport angesom av

polismyn-kanPå detpolismyndighetema.med sätteti samrådskall ske
densåtillsynen påplaneratullmyndighetema sättoch attdighetema ett

diskriminerande.uppfattasintelandet ochjämtsprids över som
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effektivisera tillsynen viFör vidare det angelägetäratt att attanser
Kustbevakningens kompetens kan utnyttjas fullt ut.

Överklagandebestämmelser13.3

Enligt utredningens direktiv skall överklagandebestämmelsema i dagsom
finns förordningeni farligt flyttas tillgods lagen.övertransportom av

bör skeDetta 27, 28, 28 och förordningen29att transportgenom a om
farligt gods förs till lagen och där placeras 18-21 underöverav som en

Överklagande.särskild rubrik Några andra ändringar inte nödvändigaär
i de aktuella överklagandebestämmelserna.göraatt

3.4 Säkerhetsrådgivardirektivetl

Förslag: Bestämmelser Säkerhetsrådgivare föreslår vi skall införas iom
lagen farligt gods. Kravet säkerhetsrådgivare skalltransportom av
omfatta samtliga transportslag. Säkerhetsrådgivaren skall ettses som
medel for företagen följa de regler gäller för farligtatt transportsom av
gods och i övrigt höguppnå säkerhet.även för säkerhetenAnsvareten
skall dock alltjämt ligga på företagsledningen säkerhets-oavsett om
rådgivare eller inte. Bestämmelserna Säkerhetsrådgivare skallutsetts om
därför inte omfattas straffbestämmelsema i lagen transportav om av
farligt gods.

höjaFör vidsäkerheten farligt gods har EU antagit di-att transport ettav
rektiv utnämning och kompetens hos Säkerhetsrådgivare förom trans-av

farligt gods på järnväg eller inreport väg, Utredningen harvattenvägar.av
ifått uppdrag undersöka och lägga fram förslag lagstiftningatt som

ikrävs anledning härav.

Enligt artikel direktivet1 i skall varje företag utför transportersom av
farligt eller lastargods eller lossar farligt gods eller flera säker-utse en
hetsrådgivare. direktivet inteAtt endast farligt godstransportavser av

lastning och lossning innebär inte endast transportföretagävenutan att
berörs direktivet också avsändare och i den mån deutan mottagareav
utför lastning och lossning farligt gods.av
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förSäkerhetsrådgivareföretag, transportdefinieras begreppenartikel 21
verksamheter.berördaochfarligt godsgods,farligtav

skall till-intedirektivetföreskrivafår medlemsstaternaEnligt artikel 3 att
företag:lämpas

medgodsfarligtgällerverksamhetberörda transport avvarsa.
underskerellermilitärentillhörtransportmedel somsom

ellermilitärens ansvar,

kvantiteterbegränsadesådanagällerverksamhetberördavars
fastställtsde mängderunderstigertransportenhet, somsomper

direktivii bilaga Boch 1001110010i marginalanteckningama
ellerADR-direktivet,det s.k.94/55/EG

bestårintebiverksamhethuvud- eller transport avavvarsc.
sådanmedsambandlossning iellerlastningfarligt gods eller

nationellgenomförtillfälligt transport avtransport, sommen
medsambandlossning iellerlastninggods utförfarligt eller

miljöförstöringfara eller ärfördär riskensådan ochtransport
minimal.

underhuvuduppgiftsäkerhetsrådgivarens ärframgår attartikel 4Av att
före-transportkedjandeltill denföretagsledningens att somavansvar se

under bästaochbestämmelsertillämpligaenligtför skerhartaget ansvar
arbetsuppgifterSäkerhetsrådgivarenssäkerhetsförhållanden.möjliga

skadatolycka män-direktivet. Omi bilaga till1närmare somenanges
ellerlastninginträffar undereller miljöniskor, egendom transport,

enligtsäkerhetsrådgivarenskallföretagfarligt gods vidlossning ettav
företagsledningentilldennaoch lämnaolycksrapportartikel 7 upprätta en

myndighet.lokalförekommande fall tilleller i en

säkerheten vidförpersonligtingethar såledesSäkerhetsrådgivaren ansvar
Säkerhetsrådgi-företagsledningen.ställetvilar iföretaget. Detta ansvar

ochi företagetsäkerhetsrutinema görauppgift följa attär att uppvarens
säkerhetenieventuella bristerföretagsledningen uppmärksam samt

feltill följdinträffarolyckaolyckor. Ominträffade avrapportera enom
handi förstaföretagsledningensåledessäkerheten detoch brister i är som

företags-innebär intesäkerhetsrådgivareansvarig. Införandet attär av
säkerheten.förfrån sittledningen friskriva sigkan ansvar
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SäkerhetsrådgivareEn enligt artikel särskild utbildningskall ha5 en som
skall med förbekräftas särskilt utbildningsintyg. lnom pågårEUett

arbetenärvarande med särskilt direktiv examinationett ett om av
säkerhetsrådgivare. säkerhetsrådgivarenUtbildningens syfte är att ge
erforderliga kunskaper de risker förenade medär transport avom som
farligt gods, lagar, förordningar föreskrifter tillämpliga föroch ärom som
det eller de berörda arbetsuppgifter itransportslagen desamt om som
övrigt åligger säkerhetsrådgivaren blivandeenligt deDetovan. prov som
säkerhetsrådgivama måste avlägga innehålla vissa obligatoriskaskall

i bilaga utformasoch utbildningsintyg skall imoment som anges
enlighet med bilaga III.

utbildningsintygEtt skall fem Därefterenligt artikel 6 giltigt i år. för-vara
längs intyget automatiskt med fem år i innehavaren under det årtaget om

föregår intygets sista giltighetsdag genomgått repetitionsutbildningsom
eller har godkänts vid behöriggodtagits myndighet.ett prov som av

överväganden

Bestämmelser farligt gods finns i svensk lagstiftning itransportom av
lagen och förordningen farligt gods därtill knutnatransport samtom av
myndighetsföreskrifter. svenska SäkerhetsrådgivareDen regleringen om
bör därför ske inom för nämnda lagstiftning. Direktivet ärramen som
framgår begränsat till gälla för farligt gods väg,att transportovan av
järnväg eller inre medan lagen farligt godsvattenvägar transportom av
omfattar samtliga transportslag. Säkerhetsrådgivardirektivet emellertidär

minimidirektiv och det finns därför inget hindrar vi i denett attsom
svenska lagstiftningen låter reglerna Säkerhetsrådgivare omfattaävenom

lufttransporter.sjö- och Några skäl till varföravgörande inte dessaäven
skall omfattas har utredningen inte funnit. Vi såledestransporter attanser

de svenska reglerna Säkerhetsrådgivare bör ha tillämpnings-om samma
område lagen farligt i övrigt.godstransportsom om av

likhet med Hot- och riskutredningenl vi rambestämmelse börattanser en
införas i lagen farligt gods behovet säker-transportom av som anger av
hetsrådgivare deras huvudsakliga uppgift enligt artikel och4 Isamt
olycksrapporteringen enligt artikel bör ingå tillbud.7 även att rapportera
Övriga bestämmelser i anledning direktivet och dess bilagor kan iav ges
förordning och myndighetsföreskrifter. bemyndigande härom börEtt
införas i nämnda rambestämmelse. förslag forordningstextNågot

intekommer Vad förordning ellerskall regleras iatt ge. som
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berördaregeringen ochfårmyndighetsföreskrifter i stället avgöras av
myndigheter.

straff-omfattasintearbetsuppgifter kommerSäkerhetsrådgivarens att av
Företagsledningengods.farligtbestämmelsen i lagen16 § transport avom

sittfrånfriskriva sigSäkerhetsrådgivareintekan ansvaratt utse engenom
kansäkerhetsrådgivarennaturligtvis inteinnebärför säkerheten. Detta att

Även ansvarig förhanstraffas. attkunna ärvad helstgöra attutansom
intedäremotinstruktioner. Hanbestämmelser och ärgällandehan följer

säkerhetsbestäm-bryterverkarföretaget där hanansvarig för motom
medelsäkerhetsrådgivaren ärklarlägga ettväsentligtmelser. Det är attatt

farligt godsmedsambandsäkerhet isäkerställa högför transport avatt en
förfrånbefria sigföretagsledningenföroch inte medel att ansvaren

hanteringen.

SäkerhetsrådgivareunderlåtenhetFöretagsledningens eventuella utseatt
lagenenligt 13 §bör företagetstraffbart. ställetbör inte l trans-omvara

säkerhetsrådgivare.tidvissföreläggas inomfarligt gods utseattport enav
med vite.förenasregelsådant föreläggande börEtt som

direktivetenligtSkallSäkerhetsrådgivaretill deMed hänsyn utsesatt som
ske i tvådirektivetgenomförandetviss utbildning börförst behöver av

ikraftträdandebestämmelserdet ikan ske attDetta att angesSteg. genom
skallförst endastSäkerhetsrådgivarerambestämmelsenämnda omovan

tidsrymd bör sedanrimligutbildning.avseende Inomtillämpas en
bliinledningsvis skulledeti kraft. Ombestämmelsen i övrigt träda en

möjlighetfinnasutbildningssökande bör detalltför anhopningstor enav
bliinte hunnitSäkerhetsrådgivareföretagfå anstånd för deatt vars

förordning elleriBestämmelser härom kangodkända. ges
myndighetsföreskrifter.

nödvän-utredningen intebedömerlagstiftningsâtgärderNågra andra som
säkerhetsrådgivardirektivet.diga i anledning av

enligtvissamöjligheten undantadet gällerNär transportertyperatt av
för militärautnyttjasinte börvi den möjlighetenartikel trans-3 attanser

vad vimedenlighetmilitärt lundereller transporter ovanporter ansvar.
ratifikationenochangående genomförandet Sevesoanfört avav

gälla förreglerväsentligtlndustriolyckskonventionen bör i allt Samma
militär och civil verksamhet.
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Räddningsverket i dag ansvarig myndighetär för landtransporter farligtav
gods medan Sjöfartsverket ansvarigt för sjötransporter Luftfartsver-är och
ket lufttransporter.för Utredningen har emellertid, tidigare nämnts,som
föreslagit Räddningsverket skall bli ansvarig myndighet för samtligaatt
transportslag. Vi därför, under förutsättning föreslagen för-attanser
ändring genomförs, Räddningsverket bör blir ansvarig myndighetatt även
för fastställa kunskapskraven och förrättaatt examination av
Säkerhetsrådgivare och utfärda utbildningsintyg. Den utbildning desom
blivande säkerhetsrådgivama skall genomgå behöver dock inte nödvän-
digtvis ske i Räddningsverkets regi kan lika ske privat.gärnautan
Bestämmelser kunskapskrav kan meddelas i myndighetsföreskrifter.om
Några särskilda krav hur kunskaperna skall inhämtas bör dock inteom
meddelas. Det väsentliga de tillär Säkerhetsrådgivare kanatt utsessom
visa de har erforderliga kunskaper.att

För förbättra underlaget för statistik farligtatt gods-olyckor och tillbudom
sådana bör skyldighet för företagen olyckor och till-om atten rapportera

bud till ansvariga centrala myndigheter införas i lagen transportom av
farligt gods. skulleDärmed myndigheternas möjligheter förbättraatt
säkerheten och minska antalet olyckor öka.

14 Ansvar och befogenheter vid

miljöräddningsoperationer till sjöss

Utredningen har fått i uppdrag behovet klarläggandeöverväga iatt lag-av
stiftningen avseende och befogenheter vid miljöräddningsopera-ansvar
tioner till sjöss. Räddningsverket, Kustbevakningen, Svenska kommun-
förbundet, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och Institutet för ochvatten-
luftvårdsforskning har utarbetat Det svenskagemensamt rapporten -
marina oljeskadeskyddet inför 2 OOO-talet målen för oljesom anger-
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bered-till sjöss. Regeringen har i l996/97zllskadeskyddet omprop.
tillsamhället i fred anslutit sigpåfrestningarskapen svåramot
föreslåsförslag till mål för verksamheten. Imyndigheternas rapporten

följandekompletterasellerbl.a. räddningstjänstlagen ändrasatt
punkter.

miljöräddningsoperationer tillRäddningstjänstbegreppet vid
sjöss.

för i hamn.räddningsinsatserAnsvaret

Utnyttjande hamn för skadat fartyg.av

Brandbekämpning ombord.

Nödbogsering fartyg.av

föreskrifter hur samhällets rädd-Räddningstjänstlagen innehåller om
för räddningstjänstenningstjänst skall organiseras och bedrivas. Ansvaret

tradi-lag och ordning,tillkommer, liksom för upprätthållandetansvaret av
ochtionellt det offentliga. uppdelad i kommunalRäddningstjänsten är

räddningstjänst.statlig

Enligt varje kommun för räddnings-6 § räddningstjänstlagen svarar
tjänsten inom förutsättning det inte frågasitt område under äratt om
statlig räddningstjänst. räddningstjänsten omfattar enligtDen statliga 25-
27b räddningstjänstlagen fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst,
sjöräddningstjänst, efterforskning försvunna i andra fall samtav personer
miljöräddningstjänst till sjöss.

Kustbevakningen har för miljöräddningstjänsten till sjöss.ansvaret
Arbetet karaktäriseras dock långtgående samverkan mellan flertalettav
myndigheter och organisationer. Således berörs Sjöfartsverket,
Räddningsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och inte minst
kommunernas räddningstjänst. räddningstjänstenkommunalaDen övertar
räddningstjänstansvaret oljan eller kemikaliema nått stränderna.när

Målsättningen för snabbtmiljöräddningstjänsten till sjöss är ettatt genom
agerande kunna förhindra olje- eller kemikalieutflödeeller begränsa ett
och samla så möjligt till havs. oljan kustenmycket oljan Om nårav som
blir både skadorna föri miljön och kostnaderna bekämpningen betydligt

Begränsningsåtgärder därför kunna påbörjas fyraskallstörre. senast
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timmar efter larm, skalloch bekämpningsåtgärder kunna inledas senast
åtta timmar efter larm. andra kemikalieolyckor skallVid till sjöss en
insats kunna påbörjas inom fyra timmar efter larm.

Räddningstj14.1 vidänstbegreppet
miljöräddningsoperationer till sjöss

Förslag: effektiviseraFör oljeskadeskyddet till föreslårsjöss viatt att
Kustbevakningen skall få möjlighet inleda miljöräddningsoperationatt en
redan fara för utsläpp olja eller andra skadliga föreliggernär ämnenav

inteoch först det föreligger fara. föränd-överhängande Någonnärsom nu
förhållandetring i mellan räddningstjänstlagen och lagen åtgärder motom

förorening från fartyg innebär inte vårt förslag.

Begreppet räddningstjänst definieras i 2 § första stycket räddningstjänst-
lagen de räddningsinsatser eller kommunerna skallstatensom som svara
för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelse för att
hindra och begränsa skador människor eller egendom eller i miljön. l
lagrummets andra stycke utvidgning räddningstjänstbegreppetgörs en av
för den statliga räddningstjänsten med undantag för miljöräddnings-
tjänsten till sjöss. Räddningstjänstbegreppet omfattar enligt sist nämnda
stycke insatser haräven det inträffat någon olycks-görs utan attsom
händelse eller föreligger överhängande fara för olyckshändelse.en

Problemet det gäller olyckor tillbudnär och till sjöss situationen kanår att
ändras mycket snabbt grund de förhållandena. incidentEnyttreav som
inledningsvis inte verkar någon överhängande fara för miljön kanutgöra
mycket snabbt förbytas i olycka med utflöde olja eller andra kemi-en av
kalier. verksammaDe metoderna för bekämpa oljeutsläpp teknisktäratt

mycket enkla och tidsfaktom därför betydelse.sett Det svenskaär storav
marina oljeskadeskyddet bygger uteslutande mekaniska bekämp-
ningsmetoder. Varken kemiska eller biologiska bekämpningsmetoder
används. finns iDet dag ingen metod för olja hunnitatt ta upp som
påverkas så mycket vindar, eller vågor det blandats iströmmar attav ner

Bekämpningsinsatsema under det första dygnet eftervattenmassan. ett
till sjössutsläpp därför avgörande.är

bästaDet förebyggandeär insatser kan oljanöverom man genom pumpa
från nödställt fartyg redan innan utsläpp skett. Med dagens lagstift-ett ett
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med stödingripamöjligheterKustbevakningensning emellertid attär av
detbegränsade till följdskedei detta tidigaräddningstjänstlagen attav

räddnings-innanfara för utsläppföreligga överhängandemåste enen
operation kan inledas.

stridfartyg ifrånsläppsolja eller något skadligt motOm ämne ettutannat
skebefaras så kommerkanbestämmelser eller det skäligengällande attatt

svensktterritorium,svensktanledningoch det finns grundad attatt anta
avsevärdhärigenom iskadasi övrigt kanluftrum eller svenska intressen

föroreningåtgärderfår enligt kap. lagen 1980:424mån, 7 5 § motom
regeringenmyndighetSjöfartsverket ellerfrån fartyg utsersomannan

förnödvändigaförelägganden,meddela de förbud och är attsom
förebygga eller begränsa förorening, såsom

eller vidareförbud fartygets avgångmot resa,
lossning, läktringeller fortsätta lastning,förbud påbörjaatt

eller bunkring,
förbud använda viss utrustning,att

viss färdväg,fartyget skall följaföreläggande att en
avgå från vissfartyget skall anlöpa ellerföreläggande att en

uppehâllsplatsellerhamn annan
fartygets framförande eller drift,föreläggande i fråga om

skadligtföreläggande läktra olja eller ämne.att annat

förorening från fartyg får före-åtgärderEnligt kap. 8 § lagen7 motom
åtgärd intebestämmelse förenas med vite. Omläggande enligt nämnda

inte under-förelagd tid eller fartygets befälhavare kanvidtas inom om
syftet beslutet,sådant dröjsmål medbeslutet äventyrarrättas utan somom

verkställa åtgärdennämnda lag myndigheten låtafår enligt kap. 9 §7
fartygets redare ellerbekostnad ägare.av

förorening från fartyg fåråtgärderBeslut enligt kap 5 § lagen7 motom
förutom Sjöfartsverketenligt förordningen med7 kap 4 § samma namn av

Sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktasmeddelas Kustbevakningenav om
åtgärder för förebygga, begränsamed hänsyn till det behövs attatt snara

bestämmelse finns tredjeMotsvarande i §eller bekämpa föroreningar. 45
befogenheter.räddningsledarensstycket räddningstjänstlagen avseende

subsidiärräddningstjänstlagenMiljöräddningstjänsten till sjöss enligt är
fartyg i den meningenförorening frånlagen åtgärdertill attmotom

i kap § lagen åtgärderförbud och föreläggande 7 5 motomsom avses
räddningstjänstlagen endastförorening från fartyg får utfärdas enligt 45 §
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Sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas. En utvidgning räddnings-om av
tjänstbegreppet avseende miljöräddningstjänsten till sjöss innebär därvid-
lag ingen förändring förutom det tillämpningsområdetatt gemensamma
utvidgas något.

Med hänsyn till vad beskrivits svårigheterna samlasom ovan attom upp
olja hunnit sprida sig vi det finns starka skäl förtalarsom attanser attsom
Kustbevakningen bör få möjlighet inleda räddningstjänstoperationatt en
redan det föreligger faranär för utsläpp olja eller andra farliga ämnen.av
Därmed skulle också lydelsen 27 b § räddningstjänstlagen avseendeav
miljöräddningsoperationer till sjöss bättre medöverensstämma 45 § rädd-
ningstjänstlagen tillämplig redanär vid fara.som

Ett utvidgat räddningstjänstbegrepp avseende miljöräddningsoperationer
till sjöss föreslogs för övrigt redan i räddningstjänstkommitténs slutbe-
tänkande, Effektiv räddningstjänst SOU 1983:77, ändrades imen
propositionen 1985/86: 170 någon motivering.utan närmare

För inleda miljöräddningsoperationatt till sjöss det naturligtvis inteären
tillräckligt lasten i sig fara.att Detutgör måste med utvidgatäven etten
räddningstjänstbegrepp föreligga någon fonn konkret farosituation förav
fartyget sådant för ingripande från Kustbevakningenatt ett skallsom
ske med stöd räddningstjänstlagen. Hänsyn bör också till fartygetsav tas
befälhavare. Om fartyget hamnar i sjönöd fartygets befälhavareär enligt 6
kap. 6 § sjölagen 1994:1009 skyldig allt står igöra hans maktatt försom

rädda de ombordvarandeatt bevara fartygets last.samt

För effektivisera oljeskadeskyddetatt till sjöss således Kustbe-attanser
vakningen bör möjlighet inleda miljöräddningsoperationatt en ett
tidigare stadium vad förän närvarande gäller. Detta kan skesom genom

begreppet miljöräddningstjänstatt till sjöss i 27b § räddningstjänstlagen
ändras så det omfattar faraäven föratt utsläpp och 2 § andra stycketatt
räddningstjänstlagen ändras så miljöräddningstjänst till sjössatt också
kommer ingå i det utvidgade räddningstjänstbegreppet.att Någon föränd-
ring i förhållandet mellan räddningstjänstlagen och lagen åtgärder motom
förorening från fartyg innebär vårt förslag inte.
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hamniräddningsinsatserförAnsvaret14.2

och isjösstillmiljöräddningstjänstenförharKustbevakningen ansvaret
ochhamnarvattenområden,andraFörMälaren.ochVätternVänern,

praktikenI ärräddningstjänstansvaret.kommunernastrandområden har
prak-vilkatillhänsynräddningsinsatsvidoch tasflexibeldock gränsen en

fallet.enskildadetiföreliggerförutsättningartiska som

räddnings-förharkommunerna ansvarettillorsakenfrämstaDen att
braharallmänhetidevattenområden ärnämnda attitjänsten ovan

i hamn-minstgäller inteDettaräddningsinsatser.för dessaresurser
kandeni närheteneller t.ex.kajvidliggerfartygOmområden. avett

harräddningstjänstKommunensland.frånofta skebrandbekämpning
riskerdekännedomgodbetänkandet,tidigareframgått omockså, avsom

räddningstjänst-kommunalahar denVidarei hamn.föreliggersom
erfarenhetochutbildningbredarepersonalen en

personal.Kustbevakningensräddningstjänstområdet än

automatikmedräddningstjänstansvaretemellertid tveksamtDet är om
ifartygräddningstjänst när ettkommunensövergå på en avböralltid

till hamnbogserasmiljöräddningsoperationledd somKustbevakningen
brandsläckningvidsituationervissaräddningsarbetet. I t.ex.iled somett
kommunensövergåräddningstjänstansvaretlåtanaturligtdet attär

kemi-ellerolje-renodladmedsituationerandraräddningstjänst. I mer
begränsadeharräddningstjänstenkommunaladenkaliebekämpning där

dockdetförefallerföreliggerinteolyckorför andrariskenochresurser
pågåendeunderräddningstjänstansvaretlämpligt låtamindre att

kommunalatill denKustbevakningenfrånövergåräddningsoperation
räddningstjänsten.

kommunalaformellt denräddningstjänstlagenenligtdetdagI är
ochi hamnräddningstjänstansvaret oavsettharräddningstjänsten varsom
medsåledesövergårräddningsinsatsenförinträffat. Ansvaretolyckanhur

når hamn.fartygeträddningstjänsten närkommunaladenautomatik
räddningsledarenkommunaladenhäravkonsekvensen är attDen yttersta

risk fördengrundpåifartyget hamnen,släppaneka t.ex.kan avatt
vadÄven enligtskäl harekonomiskamedför.dettaomgivningen som

Samtidigtbeslut.sådantbakomfall legaterfarit i något ettutredningen
ochriskersamtligaavvägninghamniockså beaktasmåste att avenen

kommunalahand deni förstavilketskallinsatsbehov göras,
för.förutsättningarräddningstjänsten har
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Det således svårt entydigt fråganär bör haatt ettge svar vem som
räddningsledaransvaret diti hamn för nödbogserat fartyg. Eftersomett
varje olyckstillbud eller olycka eller mindre unik finns inte någonär mer
på förhand given ansvarsfördelning vid varje tillfälle lämplig.är mestsom

bästa lösningenDen därför ansvarsfördelningen kan lösasär om genom
samverkan mellan Kustbevakningen och den kommunala räddnings-
tjänsten. Enligt 34 § andra meningen räddningstjänstförordningen har
länsstyrelsen skyldighet samordna omfattande räddningsinsatseratten

berör både statlig och kommunal räddningstjänst. undvikaFörsom att
konfliktsituationer i enlighet med vad beskrivits skulle docksom ovan
grunden för räddningstjänstansvaret behöva förändras. Problemet skulle
kunna lösas räddningstjänstansvaret knöts till räddnings-attgenom mera
operationen sådan i stället för till visst geografiskt områdeettsom som nu.
Detta emellertid komplicerad frågaär berör hela räddningstjänstenen som

inteoch enbart miljöräddningstjänsten till sjöss. Frågan bör därför tas upp
vid revidering hela räddningstjänstlagstiftningen.en av

.14.3 Utnyttjande hamn för skadat fartygav

Förslag: För förhindra kompetenskonflikt mellanuppstår kommu-att att
nal och statlig räddningstjänst vid miljöräddningsoperationer till sjöss där
risken för allvarliga konsekvenser för miljön föreslår förtyd-är stor ett
ligande 33 § räddningstjänstlagen.av

Kommunernas verksamhet uppdelad i sektor medär obligatoriskaen upp-
gifter ålagts dem enligt särskilda författningar och fri sektor där desom en
själva kan bestämma vilka verksamheter skallde bedriva. Till den först-
nämnda hör räddningstjänsten och till den hört.ex. bl.a. hamn-senare
väsendet. Frågan den kommunala självstyrelsenär kommunernaom ger en

upplåta hamnrätt vidvägra räddningstjänstoperation.att en

Enligt räddningstjänstlagen34 § skall på anmodan räddningsledarenav
statliga och kommunala myndigheter bistå vid räddningsoperationer.
Eftersom flertalet kommunala hamnar sköts kommunala bolag omfattasav

dockde inte bestämmelsen. Räddningsledaren, kommunal eller statlig,av
kan således inte med stöd 34 § räddningstjänstlagen kommunaltaav en
hamn i anspråk for räddningstjänstoperation.en

§ räddningstjänstlagenI 45 finns däremot slags nödregel nären som anger
räddningsledare får ingrepp i ochgöra utanförrätten taannans resurser
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underräddningstjänstoperationi förmyndigheten anspråkden enegna
såväl privatgällerförsvarlig. Dennaåtgärden rättförutsättning är somatt

regeldennastödmedsåledeskanRäddningsledarenegendom.allmän av
Eftersomfartyg.skadatföranspråkskall ihamnbestämma etttasatt en

iräddningstjänstansvaretharräddningstjänstenkommunaladendet är som
kanräddnlngsledarenkommunaladetdock endastdethamn är som

fartyg.skadatföranspråkihamnenförnödregeln ettåberopa att ta
regel fördennaåberopamöjlighet attingenKustbevakningen har attt.ex.

fartyg i hamn.skadatettta

därför,kanräddningstjänstansvaretavseendeordningennuvarandeDen
Kustbevakningensfartygtillledanämnts, ettatt somsom ovan

olyckahindraförtill hamnbogserasbörräddningsledare att enanser
tillträdenekasolyckainträffadredanföljdernaför begränsaeller att av en

förSkälenräddningsledaren.kommunalahamn denkommunaltill aven
fall dådeskälfinns dockskifta.kan Det attsådant beslut att antaett

få.relativt Somsinställaskommer ärfrågan verkligen spetsatt ovan
föreslåskältillräckligadet finnsvi inteför attredogjort att enanser

miljöräddnings-förräddningsledaransvaretbeträffandesärlösning
förskyldighetennämndafinns dentill sjöss. Dessutomoperationer ovan

räddningstjänst-enligt §34räddningsinsatsersamordnalänsstyrelsen att
någonlänsstyrelsendock inteBestämmelsenförordningen. ger

genomförande.räddningsinsatsensi frågabeslutanderätt om

vidför regeringenmöjlighetfinnsräddningstjänstlagen att33 §I en
särskilt fall bestämma,eller iföreskrivaräddningsinsatser attomfattande

skallmyndighetstatlig övernågon ansvaretlänsstyrelse eller taannanen
Räddningsledarenkommuner.eller flerainomför räddningstjänsten en

Somregeringen bestämmer.den myndighetdärvid enutses somav
såkompletterasbestämmelse kunnanämndaskulle attlösningtemporär

konflikt-den härtäckerdendet klart framgår typenävenatt av
förriskenräddningstjänst dåkommunalochstatligsituationer mellan

för onödigariskenDärmed skulleallvarliga konsekvenser är stor.
till sjöss kunnamiljöräddningsoperationervidkompetenskonflikter

önskvärtanförtsmed vaddock i enlighet attundvikas. Det är ovansom
dennasituationi övervägsräddningsledaransvaretfrågan somenom

därräddningstjänstansvaret, ävensamladytterligare vid översyn aven
beaktas.kompetenskonflikter kaneventuellaandra
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14.4 Brandbekämpning sjösstill och

nödbogsering

Brandbekämpning till sjöss och nödbogsering fartyg effektivakanav vara
metoder förhindra svåra oljeutsläpp. exempel räddningsinsatsen iEttatt är
Bosporen år 1994 torrlastfartyg och oljetanker kolliderade. detInär ett en
fallet fyra fartyg sysselsatta i fyra dygn med bekämpa brandattvar om-
bord. Tack insatsen kunde 66 500 olja hindras från komma iton att utvara

eller brinna Samtidigt med brandsläckningenvattnet bogserades detupp.
brinnande tankfartyget bort från Bosporen till mindre iplatsutsatten
Svarta havet.

Även olyckan med färjan Scandinavien Star visar behovet tidigaav
brandsläckningsinsatser. Scandinavien Star bogserades brinnande till
hamn i Lysekil där möjligheterna bättre slutföra släckningsarbetet.attvar
Behovet brandsläckningsresurser vid räddningsoperationer till sjöss på-av
talades i den norska utredningen Scandinavien Star-olyckan, NOUom
1991 1A.:

Den svenska räddningstjänsten till sjöss omfattar räddning människolivav
och miljö. Däremot omfattar den inte något egendomsskydd. släckaAtt
brand ombord fartyg primärt uppgift för besättningen.ärett en
Sjöfartsverkets och Kustbevakningens för brandsläckning ärresurser
därför begränsade. Beredskapen för fartygsbränder till sjöss har dock
förbättrats avtal slutits med den kommunala räddningstjänsten iattgenom
Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Gotland, Stockholm och
Hämösand/Kramfors. Dessa räcker dock endast för relativtresurser
begränsade insatser. heller inomInte bärgningsnäringen finns det några

betydande för brandbekämpning till sjöss. effektivFörmer resurser en
brandbekämpning till sjöss vid omfattande fartygsbränder krävs detmer
därför enligt Kustbevakningen i form fartygsbundenatt nya resurser av
brandbekämpningsutrustning tillförs. Man det angeläget Sverigeattanser

kustnation bygger sådan beredskap. Om detta sker inomsom en upp en
Kustbevakningen eller samverkan mellan flera myndigheter hargenom
ingen betydelse. Inom nuvarande anslagsramar har dock Kustbevakningen
ingen möjlighet detta.göraatt

utredningenSom det framfördetta allt resursproblem och inteär ettser en
fråga bristande befogenheter. Visserligen finns det i dag ingetom egen-
domsskydd för räddningstjänsten till sjöss. Brandsläckning kan dock ske

led i räddningstjänstarbetet med rädda liv eller för skyddaett att attsom
miljön eller ingen dessa situationer för handen bärg-är ettom av som
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harUtredningendet.befälhavare begärfartygetsningsuppdrag om
ytterligareföreslåmöjlighetingensitt uppdragemellertid enligt attatt

ökaförmyndighetereller andra attKustbevakningentillförsresurser
brandsläcknings-utökningbrandsläckningsberedskapen. Den av

ompriorite-skemöjlig kan endastberedskapen i nuläget är genomsom
skälfinnsdetdockUtredningen attbefintliga medel.ringar attanserav

sammanhang.vidare ifråganöverväga annat

sak-i dagpåtalat detKustbevakningenharnödbogseringNär det gäller att
Östersjön fartygbogseraklaraför störreitillräckliga attatt avresursernas

bristoljetankers. Denna görfrnlandsfärjor och attstörre ent.ex.som
allvarligarefå betydligtriskerarsådant fartygolycka med attett

hade funnits. Förnödbogseringmöjlighet till attkonsekvenser än om
därförbordenödbogseringfullgod avseendeuppnå beredskap nyen

besvärligemellertidskall skefonn dettakapacitet tillföras. vilkenl är en
hittills varitolyckor harsådanatillbudfartygsolyckor ellerfråga. Stora om

Östersjön. företagsekonomisktdärmed svårttordeovanliga i Det attvara
denbärgarföretagför privatberedskap ävenmotivera sådan höjd ett omen

Östersjön kommerocksåsiktii dag skerökning fartygstrafrken somav
tillräck-finnsdetolyckor. Föröka risken för allvarliga garantera attattatt

därförtordeolyckainträffaliga det skulle större nyenresurser om
statligt stöd.medfallregi eller itillföras i statligkapacitet behöva vart

Problemetöstersjöstater.med övrigai samarbeteEventuellt kan detta ske
betydandelösas avsätts.vi kankan dock inte såvitt utan att resurserse --

Frå-uppdrag.utanför vårtfråga liggerVi därför detta äratt en somanser
bör dock utredas vidare.gan

Kostnader15

medelytterligarenågravi integenomförandet våra förslagFör attanserav
framför allt blirförändringartillföras. organisatoriskabehöver De som

Industri-ratifrkationenochföljden genomförandet Seveso avavav
På siktanslagsramar.befintligaolyckskonventionen bör kunna ske inom

föranledatillsynenambitionsnivå avseendekommer dock ökad atten
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ökade förkostnader berörda kostnadsökningarmyndigheter. Dessa anser
vi dock bör kunna täckas avgifter.genom

Vi således säkerhetstillsynen, i likhet med miljötillsynen, börattanser
avgiftsfmansieras i likhet med i dag gäller för brandsyn enligtvad som
räddningstjänstlagen och miljöskyddslagen.miljötillsyn enligt För rättatt
bedöma vilken nivå avgifterna skall ligga bör emellertid de nya
reglerna i kraft samordningsvinsterbl.a. för bedöma vilkaett tag, attvara

kan uppnås med den samordnade miljö- och säkerhetstillsynensom som
vi föreslår. viktigtDet både med hänsyn till myndigheterna ochär
företagens konkurrenssituation avgifterna bestäms sättatt ett som

tillsynsbehovet.motsvarar

örfattningskommentarer1 6 F

Utförliga motiveringar och kommentarer förslagen till lagstiftningav ny
och ändringar i befintlig lagstiftning i förordningar finns i densamt
löpande Vi därför inte det nödvändigtär äventexten. göraatt attanser
särskilda författningskommentarer. det skall bli lätt finnaFör att att
motiveringama och kommentarema här nedan förteckning deöverges en
enskilda bestämmelserna med hänvisning till de avsnitt i betänkandet där
de motiveras och kommenteras.

Lagen 1998:00 åtgärder för förebygga och begränsaattom
följderna allvarliga kemikalieolyckorav

Bestämmelse underrubrikAvsnitt

Syftet1 § 11.1

Tillämpningsområdet2 § l 1.2

Undantag§3 11.4



13SOU 1998:190

11.3Definitioner4 §

Verksamhetsutövamas1.5allmänna lVerksamhetsutövamas5 §
skyldigheterallmännaskyldigheter

säkerhets-ochAnmälan1.5lAnmälan6 §
policy

avsnittSammaSäkerhetspolicy§7

Säkerhetsrapporten11.5Säkerhetsrapporten8 11-

För rädd- 11.6planer12 och 13 Interna
ningsinsatser

l1.8och11.11Dominoeffekter§14

11.9Information15 §

0chll.l0-1110.3Tillsyn16 19 m.m.-

Överklagande 11.12§20

1969:387Miljöskyddslagen

Bestämmelse Avsnitt

och 11.1310.15 §

11.1313 §

11.133s§

hushållning medLagen 1987:12 naturresurser m.m.om

Bestämmelse A vsnitt

1l.8och11.135kap3§
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Förslaget till miljöbalk

Bestämmelse Avsnitt

6kap.3§ l1.8ochll.l3

9kap. l§ ll.l3

kap.5§19 11.13

22 kap. 1§ 11.13

22 kap.40ch6§§ 10.1

22 kap.25§ 11.13

26kap.3§ l1.10och 11.13

Lagen 1978:160 vissa rörledningarom

Bestämmelser Avsnitt

4§ 11.4

Lagen 1976:661 immunitet och privilegier i vissa fallom

Bestämmelse Avsnitt

6 § 11.14 Bistånd

Sekretesslagen 1980: 100

Bestämmelse Avsnitt underrubrik

8 kap. 18 § 11.14 Sekretess

Lagen 1982:821 farligt godstransportom av

Bestämmelse Avsnitt

2,40ch5§§ 13.1

8aochb§§ 13.4
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13.29§

13.318-21

farligt godsFörordningen 1982:923 transport avom

Bestämmelse Avsnitt

13.17,80ch25

13.225 §

1986:1102Räddningstjänstlagen

underrubrikBestämmelse Avsnitt

14.120ch 27b§§

Alarmeringl 1.1430 §

14.333 §

10.243 §

1243 §a

1986:1107Räddningstjänstüirordningen

Bestämmelse Avsnitt

11.669och 69a§§

11.9700ch 70a§§
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Bo Barrefelt, Magnus Blomqvist ochav
Åke Persson

Sammanfattning
Sammanfattningsvis utredaren i sina förslag inte tillräckligtattanser
har beaktat vad SevesolI-direktivets tyngdpunkt, nämligenärsom
anläggningens säkerhet, och hur denna förhåller sig till de olika berörda
myndigheternas respektive ansvarsområden och kompetens. Förslagen har
inte heller tillfredsställande utformats med hänsyn till det behovett sätt

samordning finns bakgrund bl.a. de brister utredarenmotav som av som
själv konstaterar i dag finns vid tillämpningen Sevesol-direktivet. Detav

enligt vår uppfattning nödvändigtär utpeka myndighet för vissaatt en
samordningsuppgifter för få effektiv användning myndigheternasatt av

Arbetarskyddsstyrelsen bör få dessa särskildaresurser.
samordningsuppgifter.

Utvidgningen 43 § räddningstjänstlagen bör inte genomföras.av

Behovet samordningav
Det s.k. SevesoI-direktivet har genomförts i svensk rätt genom
författningar fyra lagstiftningsområden. Direktivets genomförda regler
berör därmed fyra centrala tillsynsmyndigheters ansvarsområden. De
avsedda myndigheterna Arbetarskyddsstyrelsen,är Naturvårdsverket,
Sprängämnesinspektionen och Räddningsverket. Regional respektive lokal
tillsyn bedrivs Yrkesinspektionen, länsstyrelsen, den kommunalaav
räddningstjänsten och den kommunala miljöförvaltningen eller
motsvarande. Den splittrade regleringen och tillsynsorganisationen har
tillsammans med bristande samordning medfört problem vid
tillämpningen Sevesoreglema. Tillsynen ställer kravstoraav
kompetens inom riskanalys- och riskbedömningsområdet hos
tillsynspersonalen. Det kan ifrågasättas tillräcklig kompetens finns hosom

Ökadtillsynsmyndigheteralla idag. samverkan behövs för bättreatt
utnyttja befintlig kompetens.

SevesoIl-direktivet ställer högre krav tillsynen ochän
tillsynsmyndighetemas kompetens vad SevesoI-direktivet Syftetän gör.
med direktivet i första hand kemikalieolyckorär ska förebyggas.att stora
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syftetfokus. andra handsäkerhet i Ijust anläggningensDetta är attsätter
detinnebärändå inträffar.olycka Dettaskadorna ska begränsas attom en

projekterade,säkertanläggningarnaprimärt gäller till äratt attse
väl ochunderhållsochde kontrolleraskonstruerade och byggda attsamt

bra.företagets säkerhetsarbete fungeraratt

bl.a.Anläggningens säkerhet beror om
säkerreglerutrustningutrustning tryckkärl, ärm.m.som-

intemkontroll fungerarföretagets säkerhetsarbete-
anläggningenför kunna hanteratillräckliga kunskaperpersonalen har att-

säkert sättett

främst ireglerassäkerhetsfaktorema sådanaDe angivna är som
arbetsmiljölagen ochstödarbetsmiljölagstiftningen. Med av

detaljreglerutfärdatArbetarskyddsstyrelsenarbetsmiljöforordningen har
anläggningarna,säkerheten ibeträffande de faktorermånga rörsomav

anordningarunderhåll tekniskatryckkärl,farliga ämnen,t.ex. gaser, avom
YrkesinspektionenochArbetarskyddsstyrelsen centraltoch intemkontroll.

arbetsmiljöbestämmelsemaefterlevnadenregionalt bedriver tillsyn av av
områden.bred kompetens inom dessaoch har en

förgivetvis betydelse enbartanläggningen har inteSäkerheten hos
ellermiljön for borockså för den och demarbetsmiljön yttreutan som

innebär samtliga berördai närheten anläggningen. Dettaeljest vistas attav
till frågor anläggningenstillsynsmyndigheter måste ställningta om

medför vilka konsekvensersäkerhet, karaktären de risker den samt
utnyttja denfå. bästaolika händelser i anläggningen kan För sättatt

nödvändigtundvika dubbelarbete detbefintliga kompetensen och för äratt
vid direktasäkerhetsrapporter och denmed samordning vid granskning av

tillsynen.

samordning kommer till stånd kommerOm inte väl fungerandeen
områdetkostnader för aktiviteterna påmyndigheternas attsammantagna

fallet. finns risk förvad blirbli betydligt högre Detän annarssom
befintlig inteoch risk för kompetensomfattande dubbelarbete att

med hög kompetensTillgången på personaltillvaratas optimalt sätt.
riskanalysområdet mycketprocessäkerhetsområdetinom såväl ärsom

för densamordning medför också olägenheterbegränsad. Bristande
berörda industrin.

fram till de centralalederDetta att en avresonemang
området. tydligsamordnande uppgifter Entillsynsmyndighetema fåbör
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samtligamyndighetssamordning behövs täcker berördasom
omfattande bl.a.ansvarsområden. Samordningsbehovet och gällerär

framtagande utbildningvägledning för tillämpning Sevesoreglema,av av
tillsynspersonal medför inteoch samordning tillsynsinsatser. Dettaav av

nödvändigtvis alla uppgifter måste ligga densamordnande påatt
myndighet tillfår huvudansvaret samordningen. hänsynför Medsom
omfattningen samordningsbehovet behöver dock särskilda resurserav
tillföras den myndigheten.

Vi finner inte den i betänkandet föreslagna samordningenatt av
prövningen hand desäkerhetsrapporter med miljöprövningen tarav om
samordningsuppgifter tidigare innehåller direktivetberörts. För övrigtsom
inte något krav prövningsförfarande.

finner,Vi med hänsyn till i direktivet anläggningenstyngdpunkten äratt
säkerhet och med beaktande de berörda myndigheternas olikaav
ansvarsområden och kompetensinriktning, huvudansvaret föratt
samordningen bör läggas Arbetarskyddsstyrelsen. Yrkesinspektionen

fâbör för regional samordning.ett ansvar

§ räddningstjänstlagen43
Vi inte förslaget till utvidgning räddningstjänstlagens 43 § ärattanser av
tillräckligt underbyggt. Utvidgningen behövs inte för införande av
Sevesolagen och innebär ytterligare dubbelreglering oklarheterattsamt
uppstår beträffande olika tillsynsmyndigheters ansvarsområden.

enligtDet vår mening också olämpligt från allmänna utgångspunkter,är
rättssäkerhetssynpunkt, bestämmelse åtaganden fort.ex. att ge en om

enskild så generell och obegränsad innebörd. skulle fåDen närmasten
karaktären generalklausul. så genomgripande förändring bör inteEnav en
genomföras grundligare analys.utan en
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Birgitta LarssonIngayttrandeSärskilt av

lag,särskildinförabetänkandet,förslag enligtMed utredamas att ny enen
väsentligtalltimedinförasSevesolldirektivetkanSevesolag, texter som

säkerhetsredovisningamagranskningenföljer direktivtexten. Att av
kravdirektivetsfårinnebärmiljöprövningenkopplas till att man

ochinnebär insynförfarandentillgodosedda somom
skillnadenmed dendockallmänhetenfrån attpåverkansmöjligheter

tillståndsgivning.formellkräverSevcsolldirektivet inte också en
gäller denordningdennackdelEmellertid har förslaget somsomsamma

deni detnämligenSevesoldirektivetimplementeringen attsvenska av
föreskrifter.och Deförordningarmångfald lagar,genomförs inom en

problem iframhållitharutredarnasamordningsproblem somsom
i tappning.kvarstårblivit lösta änordning har intenuvarande utan om ny

olikaför demekanismeroch klaraansvarsfördelningartydligabehövsHär
arbete.och dessasmyndigheternaberörda

nuvarandei detbristererfarenheterna medutredarna påtaladedeTrots av
samverkandentillräckligt beaktati sitt förslag intehar de somsystemet

preciseraföreskrifter skaförslagetinnebärExempelviserfordras. att som
föreslås bestämmassäkerhetsredovisningaringeskade verksamheter som

ochlagenföreslagnatill denkoppladordningar;i parallellatvå ennyaen
gällerdubbelarbeteMotsvarandearbetarskyddslagstiftningen.kopplad till
gällerartikel det18. NärSevesolldirektivetsutpekas iför den tillsyn som

givetvisartikel måsteenligt dennaskade tillsynsprogram upprättassom
gällervadinom skyddetarbetarskyddet ochinomockså tillsyn

utredarnahar inteoch dettaexplosiva omfattasbrandfarliga och varor
Därtill blirdel.dennabrist i förslaget isåledesföreliggerbeaktat. Det en

gällervadarbetarskyddssidan ochtillsynenförslagetföljd attaven
tillinte kommerexplosivabrandfarliga ochhanteringen varorav

i månganågotenligt Sevesolagen,utnyttjande i tillsynsprogrammen som
tillsynsarbetet.onödig dubbleringinnebärafall kan aven

vadbetänkandetframställd ifråga oklart rörEn ärsomannan
hälsa ochmed begreppinnefattar och dessassäkerhetsfrågor samröre som

begrepp. Endessaavgränsninghuruvida det finnsmiljö liksom moten
huruvida och hurolyckori säkerhetsbedömningarviktig bit är enom

iprocessutrustningen,iriskerkan uppkommaolycka genom
delövrigt.hanteringen i Dennaeller vidproduktionsutformningen av en

därtill harintressenför de olikasäkerhetsanalys attär sensomgemensam
skyddsobjektsärskildaintressemasbedömningar överrörgöra ansvarsom

räddningsinsatser.eller föryttremiljöskyddarbetarskydd ellersåsom
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till dedel säkerhetsbedömningen måsteDenna göras anpassatsenare av
för aktuelltsärskilda förhållanden betydelse Den görsär ansvar.avsom

medoch den kan till ochsåledes i delar, dessa emellan, olikartadansvar
motstridig i sina slutsatser. kommer frågorHär rörsomvara

skyddsobjektensspridningen kemikalien ifråga och de olikarörsomav
känslighet olika slag.av

förslagUtredamas emellertid inte tillräckligt baseratär att
vari ingårSevesodirektivets säkerhetsfrågor integrerade med hälsa,är

såväl arbetarskydd skydd människor vistas i omgivningen avsom av som
sigmiljöskydd.verksamhet, och vidare integrerade med Detta taryttreen

samverkanuttryck i utredamas förslag olikartat behandlarsättatt
mellan Sevesodirektivets säkerhetsfrågor och miljöfrågor ochyttre

mellan Sevesodirektivets säkerhetsfrågor och inre miljöfrågor.samverkan
har säkerhetskompetensUtredama heller inte tillräckligt beaktat den som

kan utnyttjas för Sevesolagens del det arbete bedrivs inomgenom som
för arbetarskyddslagen liksom inom för lagen omramen ramen

brandfarliga och explosiva varor.

Slutsats.

Utredamas förslag införa Sevesolldirektivet i Sverige med frågoratt som
arbetsmiljöområdet och med specialområdet brandfarliga ochrör

explosiva utanför den regleringen innebär devaror gemensamma som
själva framhåller viss dubbelreglering. Genom den utformning denen som

lagen föreslås få innebär den dock också den samordning ärattnya som
vikt få till stånd inte tillräcklig uppstyming.attav ges en

inte tillräckligt bara föreslagnaDet reglera mellan denär samröretatt
Sevesolagen och miljölagstiftningen därtill behöver motsvarandeutan
klargöranden övriga berörda denlagar redan i lagen. Såvittgöras mot nya

förstårjag kan detta låta sig ske formellt godtagbart Enligt minsätt.ett
mening borde så och jag föreslår vad gällersåsomgöras att,
miljölagstiftningen, förslaget till Sevesolag tillny anpassas
arbetsmiljölagstiftningen for reglera säkerhetsrapportering,att
anmälningsplikt och tillsynsprogram vidare till lagensamt om
brandfarliga och explosiva i fall i sådanaden delarvartvaror, senare som

Sevesodirektivets tillsynsprogram.rör

med sådana tillägg vinner allsidigtFörutom att ett systemman som
Sevesodirektivets säkerhetsfrågor, jämfört med utredamassårymmer ges,

förslagbegränsade till Sevesolag, bättre möjlighet med sådantettmer
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ochplanbredareansvarsfördelningenförtydliga ettbas attsystem som
förMekanismermyndigheter.berördaallabeaktandemed av

förklargörasbättredärtillkanemellanmyndigheternaarbetsfördelningen
oklararesursutnyttjande ochineffektivtdubbelarbete,onödigtundvikaatt

ansvarsförhållanden.
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Bilaga l

1996:90
Kommittédirektiv
Utredning lagstiftning i frågaom om

kemikalieolyckor m.m.

Beslut vid regeringssammanträdeden 19 december 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall klarlägga och lägga fram förslag till den
lagstiftning krävs bl.a. med anledning EU-direktivet åtgärdersom av om
för förebygga och begränsa följderna allvarligaatt olyckshändelser därav
farliga ingårämnen och EU-direktivet Säkerhetsrådgivare vid transportom

farligt gods. l detta sammanhang skall utredas vilken lagstifmingävenav
krävs för ratiñkation konventionen gränsöverskridandesom en av om

effekter industriolyckor. Utredaren skall också ha till uppgiftav att
undersöka myndighetsansvaret för farligt gods börom transport av
förändras för uppnå bättre samordning. Dessutom skall vissa frågoratt en

definition, tillsyn, utbildning och överklagande inom för lagenom ramen
1982:821 farligt gods behandlas utredaren. Vidaretransportom av av
skall utredaren behovetöverväga klarläggande i lagstiftningenav av ansvar
och befogenheter vid miljöräddningsoperationertill sjöss. Förslagen skall
kostnadsberäknas.

Bakgrund

I det internationella samarbetet har uppmärksamhet ägnatsstor
säkerheten i samband med farlig industriell verksamhet och transport av
farligt gods. Det grundläggande utvecklingsarbetet har genomförts inom
OECD och resulterati bl.a. OECD:s rekommendationer

med vägledande principer för förebyggande beredskap för ochav,-
insatser vid kemikalieolyckor, och
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Polluterbetalar Paysförorenarentillämpningen principen attomom av-
åtgärderföruppkommerPrinciple i fråga kostnader ärsomsomom

följd olyckor.föroreningar tillförebygga skyddaavsedda ochatt mot av

framtagandetgrund förgrad tillResultatet OECD-arbetet har i hög legatav
UN/ECBförinom ekonomiska kommission EuropaFN:s av

industriolyckor. Det hareffekterkonventionen gränsöverskridande avom
s.k. Seveso-utarbetandet detockså haft betydelse inom vidEU nyaav
följdernadirektivet åtgärder förebygga och begränsaför att avom

ingår.allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen

utnämning ochhar med direktivInom EU det pågått arbeteäven ett avom
farligt godsföryrkeskompetens hos Säkerhetsrådgivare transport av

järnväg eller inre vattenvägar.väg,

huvudbetänkande SOUi sittHot- och riskutredningen behandlade
medfrågor sammanhänger1995:19 Ett säkrare samhälle de som

förorenar-betalar-principen. Ikonventionen och tillämpningen av
förbetänkandet behandlades frågan myndighetsansvaretäven transportom

Remissyttrandena finnsfarligt remissbehandlats.gods. Betänkandet harav
FO95/635/CIV.i Försvarsdepartementets akt dnr.

densitt betänkande, har EU 9Sedan Hot- och riskutredningen överlämnat
förebygga och1996 åtgärder fördecember antagit rådets direktiv attom

ingårföljderna farligabegränsa allvarliga olyckshändelser där ämnenav
PRO-COOP86/96 ENV 330111 85/96 ENV 329 PRO-COOP 154, 111

Rådet155. har

vidden 3 juni 1996 antagit direktiv Säkerhetsrådgivare96/35/EG om
farligt gods.transport av

samrådräddningsverk i juni 1996 iStatens har på regeringens uppdrag
med Kustbevakningen redovisat gällanderesultatet översyn av nuav en

saneringinriktning för beredskapen för oljebekämpning och efter
oljeutsläpp till sjöss och bl.a. lämnat förslag till mål för det svenska marina

ocksåoljeskadeskyddet inför 2000-talet. Räddningsverket föreslår att
någraräddningstjänstlagen kompletteras på1986:1102 ändras eller

överhängande fara,punkter, nämligen i fråga begreppetom
för fartygräddningsledaransvareti hamn, utnyttjandet hamn skadatettav

fartyg.brandbekämpning nödbogsering Regeringenombord ochsamt av
svåra påfrestningar påhar i 1996/97:11 beredskapen motprop. om
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samhället i fred till förslag målanslutit sig myndigheternas till för det
svenska marina oljeskyddet.

Uppdraget

För förbereda genomförande EU-direktiven, nödvändigtdetäratt ett av nu
kompletterande lagstiftningutredning för klarlägga vilkengöraatt atten

krävs och för lägga fram förslag till lagstiftning beaktarattsom som
innehålleti direktiven. I detta sammanhang skall bakgrund deäven, mot av
synpunkter framförts under remissbehandlingen, deövervägassom om
förslag Hot- och riskutredningen lagt fram går längreoch änsom som-
vad krävs med anledning direktiven lagstiftningen.skall in itassom av -
Vidare krävs utredning nödvändig lagstiftning för Sverige skallattom
kunna ratiñcera konventionen. De frågor aktualiseratssom av
Räddningsverketi samråd med Kustbevakningen behöver också övervägas.

När det gäller OECD-rekommendationerna, särskilt förorenaren-betalar-
principen, framhöll regeringen i propositionen l990/91:9O En god
livsmiljö principen spelat betydelsefull roll i nationell ochatt en
internationell miljöpolitik. Genom principen läggs fast det äratt
förorenaren har för miljökostnadema. vidRedan FN:sansvaretsom
miljökonferens i Stockholm år 1972 principen in i slutdokumentet.togs
Principen utvidgades år 1989 till omfatta kostnader för åtgärder avseddaatt

förebygga och skydda föroreningar till följd olyckor. Sådanaatt mot av
kostnader bör således bäras dem kan upphov till föroreningama.av som ge

Principen har sedan år 1990 ställning allmän princip inomen som
internationell miljörätt bl.a. till följd den infördes i Europeiskaattav
enhetsakten år 1987 och Maastricht-fördraget år 1992. I regeringens
skrivelse 1994/95:20 Miljön Vårt framhålls att ettgemensamma ansvar-
mål med ekonomiska styrmedel "internalisera" vidär att
produktprissättning hänsyn till de miljökostnader uppstårta externa som
under produkts hela livscykel, från källa, vid produktion, distributionen
och slutligt omhändertagande, så inte miljövänliga fårprodukteratt mera

konkurrensmässig nackdel jämfört med miljömässigt produkter.sämreen
Därmed kan uppnå det internationellt vedertagna målet förorenarenman att

betala förbör de miljökostnader denne orsakar och effektivt sättettsom
till mindre miljöbelastandeöver verksamheter.styra

särskildEn utredare skall därför tillkallas för klarlägga vilkaatt
lagstiftningsâtgärder krävs med anledning EU-direktivensom av om
åtgärder för förebygga och begränsa följderna allvarligaatt av
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ochutnämningenochingårdär farligaolyckshändelser ämnen avom
gods påfarligt väg,Säkerhetsrådgivare förhoskompetens transport av

järnväg eller inre vattenvägar.

ratiñkationmöjliggöraLagstiftningsåtgärderna skall även aven
industriolyckor ocheffektergränsöverskridandekonventionen avom

särskiltrekommendationer,OECD:stillämpatillgodose behovet attav
ochförsiktighets-förorenaren-betalar-principen ävenmen

övergripanderäddningstjänsten. Densubstitutionsprincipema, inom
ochförebyggaförskall fordrasvilka åtgärderprövningen attsomav
tillskallkemikalieolyckorallvarligaföljdernabegränsa anpassasav

enligttillståndsprövningenochmiljökonsekvensbeskrivningen
Även från ochförslagen Hot-övrigt skallmiljöskyddslagstiftningen. i

vid utformningenfrån Räddningsverketriskutredningen och övervägas av
lagförslag behövs.de som

förmyndighetsansvaretvidare undersökaUtredaren skall transport avom
genomgångför närvarande. Enutformas annorlundafarligt gods bör än

internationellanationellaberörda såvälbör göras somav
Luftfartsverket och StatensSjöfartsverket,myndighetsuppgifter hos

låtafråganexempelvisUtredaren skallräddningsverk. överväga attom en
farligt gods, medför alltransportmyndighetmyndighet transport avvara

skall därvidUtredaren vägabulktransporter till sjöss.undantag för
gods samlas hosför farligtfördelarna med transportatt ansvaret enav

luftsäkerhetrespektiveför sjö-fördelarnamyndighet att systemetmot av
konsekvensernaekonomiskamyndighet. Dehålls samlat hos av enen

förändring skall belysas.eventuell

ifarligt gods har1982:821lagenSedan tillkomsten transport avav om
regelverkinternationellai andra relevantarekommendationer ochFN:s

hardefinition. Vidareomfattas lagensinteupptagits som avvaror
vilkaförändrats. Utredaren skall överklassindelningen se
skallUtredarenerfordras på grund detta.författningsändringar avsom

och tillsynsmyndigheternasgranskadessutom transport-om
effektivt kantillräckliga för myndigheternabemyndiganden sättär ettatt

utbildning. Slutligen skallochuppgifter i fråga tillsyngenomföra sina om
förordningen 1992:923finns iöverklagande,bestämmelserna som nuom

farligt gods.gods in i lagenfarligt transporttastransport avomom av

Samråd m.m.

Miljöbalksutredningensamråda medUtredaren skall
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M 1993:04, Kemikommittén M 1996:02 och Utredningen angående
ingripanden oljeutsläpp till sjöss K 1996:05.mot

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.att
1994: 124, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,att att
redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggandeom
arbetet dir. 1996:49 offentligapröva åtaganden dir. 1994:23.samt att

Utredaren skall kostnadsberäkna samtliga förslag läggs fram. Förslagsom
lämnas utredaren skall belysas även samhällsekonomiskt ochsom av ut ett

statsñnansiellt perspektiv. Förslag leder till ökade utgifter ellersom
minskade inkomster för skall âtföljas förslag till omprioriteringarstaten av
eller andra finansieringsvägar.

Uppdraget skall redovisas den 30 december 1997. Frågansenast om
myndighetsansvaret för farligt gods skall dock behandlastransport medav
förtur och redovisas den 15 augusti 1997.senast

Försvarsdepartementet
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