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Svar på remiss av MSB.s föreskrifter om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SveMin är branschorganisation för gruv- och mineralindustrin. Våta medlemsföretag arbetar med
gruvrelaterad verksamhet, inklusive entreprenadarbeten 1 anslutning till gruvor, täkter och i sam
band med prospektering. Vid gruvverksamhet kan farliga ämnen förekomma, bland annat explosiva
ämnen för sprängning. Verksamheterna kan därigenom omfattas av regelverket för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalleolyckor (“Seveso/agstiftningen”,L

Inledning
Allmänt kan påpekas att ordningen att föreslå föreskrifter innan överordnat regelverk, i form av lag
och förordning, har beslutats försvårat remissarbetet eftersom det för närvarande inte är helt klart
hur den slutliga utformningen av regelverket kommer att bli. Remissvaret nedan är begränsat till att
påpeka vilka krav som måste kunna ställas på tillsynen. Därmed inte sagt att förslagen till ändringar
i övrigt behöver kommenteras. För ett mer utförligt svar hänvisas till SveMins remissvar avseende
betänkandet om genomförande av Seveso Ill-direktivet (SOU 2014:17).
Tillsynsansvar
Ansvarig tillsynsmyndighet: SveMin tillstyrker förslaget (i proposition 2014/15:60) att länsstyrel
serna ska utses till tillsynsmyndigheter för Sevesoverksamheter. Förslaget behöver dock följas upp
och utvecklas när det gäller vilka krav som måste ställas på tillsynsmyndigheterna.
l<ompetenskrav: Erfarenheterna från befintlig tillsyn visar att det alltför ofta saknas kompetens och
erfarenhet om gruv- och täktrelaterad verksamhet bland handläggare som utövar tillsyn enligt
Sevesolagstiftningen. SveMin anser därför att det är bra att tillsynsansvaret stramas upp och att det
blir tydligare vad tillsynen ska omfatta. Förslaget till föreskrifter innehåller en ansats till detta men
behöver kompletteras med instruktioner om vad tillsynshandläggarna måste kunna om de verksam
heter som ska granskas. Verksamhetsutövare måste kunna förvänta sig att den handläggare som
utövar tillsyn är så pass insatt i verksamheten att vederbörande inte behöver utbildas i samband
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med tillsynsbesöken. Detta gör sig särskilt gällande om handläggarna byts ut mellan tillsynsbesö
<en. Det är också ett grundläggande krav som måste kunna ställas om tillsynen ska avgiftsbeläggas.
Innan det är säkerställt att tillsynen häller hög kvalitet bör avgift inte tas ut.
Tidsfrist för tillsynsrapportering: Det är viktigt att verksamhetsutövaren får snabb återkoppling
på
utförd tillsyn. SveMin föreslår att föreskrifterna utökas eller kompletteras med att tillsynshandläg
garen ska lämna en muntlig preliminär rapport av de viktigaste observationerna vid tillsynen redan
i
samband med besöket och att en skriftlig rapport ska lämnas senast fyra veckor efter utfört tillsyns
besök.

Stockholm, dag som ovan
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