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Handläggare 
Joakim Agås 
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig 
vara 

Förslag till föreskrifter/allmänna råd 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ändring av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods 

 
 
MSB:s åtgärd Färg- 

kod 

Remissinstansen är nöjd med förslaget eller avstår att kommentera, alternativt 
MSB har beaktat lämnade synpunkter. 

 

Synpunkterna har inte föranlett någon åtgärd då de ligger utanför förslagets omfattning.  

Synpunkterna har inte föranlett någon åtgärd då de inte längre är relevanta.  

Synpunkterna har inte föranlett någon åtgärd.  

 
Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

Hela Försvarsmakten 
Säkerhetsinspektionen 

Från ÖB säkerhetsrådgivare farligt gods inget 
att invända/erinra. 

-  

Hela Schenker AB Jag har inga synpunkter på denna förändring 
då den ger möjlighet att följa samma linje som 
det som finns i M 324. Förändringen innebär 
även att MSB får möjlighet att genomföra 
ytterligare en förlängning om det skulle bli 
nödvändigt och om det kommer ett nytt 
multilateralt förslag på väg och järnvägssidan. 
Det ger även möjlighet till en flexibilitet när 

-  

Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap Sammanställning av remissvar 1 (10) 
 Datum 

2020-06-25 
Diarienr 
MSB 2020-06516 
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

det inträffar något liknande i framtiden. 

Hela  Kustbevakningen Kustbevakningen har inga synpunkter att 
anföra på förslaget till föreskrifter och 
konsekvensutredningen. 

- 

Hela DGM Sverige AB I avsett ärende har vi inga synpunkter utan 
tycker föreslagna ändringar är rimliga. 

-  

Hela Regelrådet Regelrådet saknar möjlighet att behandla 
ärendet som inkom till Regelrådet den 18 maj 
2020 med angiven svarstid den 27 maj 2020 
och avstår därför från att yttra sig i detta 
ärende. 

-  

Hela Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har inga synpunkter på 
förslaget till ändringar av föreskrifter. 

-  

Hela Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Kommuner och Regioner har beretts 
tillfälle att inkomma med synpunkter på 
rubricerad remiss. Härmed meddelas att 
förbundet avstår från att lämna synpunkter. 

-  

Hela Innovations- och Kemiindustrierna 
i Sverige (IKEM) 

IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i 
Sverige, har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på rubricerade remiss. IKEM har 
inget att invända mot förslaget i remissen. 

-  

Hela Kommerskollegium Kommerskollegium bedömer att rubricerat 
förslag inte omfattas av anmälningsplikt enligt 
förordningen (1994:2029) om tekniska regler 
eftersom det inte innehåller några krav på 

-  
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

produkter eller informationssamhällets tjänster. 
Kommerskollegium gör även bedömningen att 
förslaget inte omfattas av anmälningsplikt 
enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på 
den inre marknaden. 

Hela Svenska Flygbranschen (SFB) De föreslagna ändringarna i MSBFS 2015:9 
ger möjlighet för MSB att kunna besluta om 
förlängd giltighetstid för intyg om 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods 
till sjöss och i luft. 
 
Ändringarna är påkallade av rådande 
coronaepidemi och de restriktioner och 
rekommendationer myndigheterna infört för att 
begränsa smittspridning. Med de ändrade 
reglerna kan MSB besluta om förlängd 
giltighetstid för säkerhetsrådgivare.  
 
SFB anser att de föreslagna ändringarna är helt 
nödvändiga för att garantera att nödvändiga 
transporter av farligt gods kan fortsätta även 
under krisen och ställer sig därför positiv till 
remissförslaget.  
 
I sammanhanget rekommenderar SFB att MSB 
konsulterar de företag som har 
säkerhetsrådgivare för att den nya tidpunkten 
för förnyad examination ska vara väl 

MSB planerar att besluta om förlängd 
giltighet för intygen med samma 
villkor som gäller för intyg för väg 
och järnväg. Om den rådande 
coronaviruspandemin medför att 
examinationerna inte kan genomföras 
på det sätt som villkoren anger 
innebär föreskriftsändringen att MSB 
kan förlänga giltigheterna ytterligare. 
 
Villkoren för intyg för väg och 
järnväg anges i de multilaterala 
avtalen M324 respektive RID 1/2020 
och finns på MSB:s webbplats: 
www.msb.se/farligtgods  
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

synkroniserad med företagens verksamheter, 
och, i förekommande fall, permitteringar av 
personal, samt för att säkerställa att utbildning 
inför examination finns tillgänglig.  
 
Med denna kommentar ställer vi oss positiva 
till de föreslagna regeländringarna 

Hela Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har inga synpunkter på ändringarna i 
föreskrifterna. 

-  

Hela SäkerhetsRådgivarna AB SäkerhetsRådgivarna AB vill härmed lämna 
remissvar gällande den ändring MSB ger 
förslag på i föreskrifterna om 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods. 
 
MSB föreslår att en ny regel om undantag 
införs i föreskrifterna om säkerhetsrådgivare 
för transport av farligt gods för att MSB vid 
extraordinära händelser i samhället får besluta 
om förlängd giltighetstid för intyg för 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods 
till sjöss och i luft. 
 
Undantag i särskilda fall 
11 § Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap får besluta om undantag från 8 § 
och förlänga giltighetstiden för intyg för 

MSB instämmer i att det blir otydligt 
för läsaren att förstå hur motsvarande 
förlängning för intyg för 
säkerhetsrådgivare för väg och 
järnväg görs, samt att helhetsbilden 
därmed inte ges av föreskrifterna. 
Men författningstekniskt bör sådana 
hänvisningar inte göras. En annan 
aspekt är att Sverige skulle kunna ingå 
avtal med fördragsstater till ADR och 
RID om tillfälliga undantag 
(multilaterala avtal) som omfattar 
andra områden än förlängning av 
intyg för säkerhetsrådgivare för väg 
och järnväg. En hänvisning skulle inte 
ta om hand om eventuella avtal som 
kan komma i fråga utan att den skrivs 
i generell ordalydelse. Mot bakgrund 
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods till sjöss och i luft om det på grund av 
extraordinära händelser i samhället inte är 
möjligt att genomföra examination enligt 
villkoren i 7 §. 
 
Vår uppfattning är att den föreslagna 11 § i 
MSBFS 2015:9 ska relatera till alla 
transportslag som föreskriften omfattar. 
 
I 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt 
gods finns krav på att den vars verksamhet 
omfattar transporter av farligt gods eller som 
till någon annan lämnar farligt gods för 
transport, ska ha en eller flera 
säkerhetsrådgivare. Kravet gäller för transport 
på väg och järnväg, till sjöss och i luft. 1 12 § 
förordningen (2006:311) om transport av 
farligt gods finns krav att säkerhetsrådgivaren 
ska ha genomgått ett prov som godtagits av 
MSB och inneha ett giltigt intyg för 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods. Även detta krav avser intyg för alla fyra 
transportslag. Då den svenska regleringen ska 
gälla för samtliga transportslag (väg, järnväg, 
sjö, luft) har MSB valt att samla alla 
bestämmelser om säkerhetsrådgivare i 
särskilda föreskrifter med författningsnummer 

av detta har MSB istället kompletterat 
konsekvensutredningen med 
information om hur motsvarande 
förlängning görs för intyg för 
säkerhetsrådgivare för väg och 
järnväg.  
 
MSB planerar att besluta om förlängd 
giltighet med samma villkor som 
gäller för intyg för säkerhetsrådgivare 
för väg och järnväg, det vill säga 
enligt de multilaterala avtalen M324 
respektive RID 1/2020. Det innebär 
att beslutet kommer att få en 
retroaktiv effekt. 
 
Avtalen och villkoren finns att läsa på 
MSB:s webbplats: 
www.msb.se/farligtgods    
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

MSBFS 2015:9. Föreskrifterna omfattar alla 
transportslag och är lika i regleringen. 
 
Bestämmelserna om säkerhetsrådgivare som 
återfinns i gråmarkerade avsnitt i 1.8.3 i ADR-
S och RID-S är således inte meddelade 
föreskrifter utan återges där för att läsaren ska 
få den samlade bilden av innehållet i ADR och 
RID. 
 
2 § i MSBFS 2018:5 
Bilagorna A och B till denna författning 
återger det samlade innehållet i bilagorna A 
och B till den europeiska överenskommelsen 
om internationell transport av farligt gods på 
väg (ADR). Vissa avsnitt i del 1 i bilaga A till 
denna författning har markerats med grå 
bakgrund. Dessa avsnitt är inte föreskrifter 
utan har införts i syfte att i ett sammanhang 
återge det samlade innehållet i bilagorna A 
och B till ADR.  
 
I bilaga S finns särskilda nationella 
bestämmelser för transport av farligt gods på 
väg och i terräng. Bilagan innehåller dels 
tvingande bestämmelser utöver vad som 
föreskrivs i bilagorna A och B, dels 
bestämmelser om undantag från vad som 
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

föreskrivs i bilagorna A och B. I bilagan finns 
även allmänna råd. 
 
MSB får enligt förordningen om transport av 
farligt gods ingå avtal med främmande stater 
om tillfälliga undantag från bestämmelserna i 
bilagorna till ADR och RID i den utsträckning 
som medges där och i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/68/EG. Den 25 mars 2020 
signerade MSB, genom avdelningschef Cecilia 
Looström på Avdelningen för räddningstjänst 
och olycksförebyggande, två multilaterala 
avtal M324 ADR och 1/2020 RID. Båda ger 
avvikelse från bestämmelserna avseende 
utbildningsintyg och förlängning av intyg för 
säkerhetsrådgivare i enlighet med 1.8.3.16 i 
ADR och RID. I Sverige är avsnitt 1.8.3.16 
inte en föreskrift (gråmarkerat avsnitt) och har 
istället implementerats i föreskriften för 
säkerhetsrådgivare (MSBFS 2015:9). 
 
Eftersom föreskriften MSBFS 2015:9 omfattar 
säkerhetsrådgivare för alla transportslag bör 
även undantag som beslutas genom annan 
åtgärd än genom den föreslagna nya 11 § 
klargöras i samma föreskrift. Detta tydliggör 
vad som gäller i den gemensamma föreskriften 
avseende intyg för säkerhetsrådgivare oaktat 
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

trafikslag. 
 
Vi föreslår därför att 11 § kompletteras med en 
fotnot enligt nedan. 
 
Undantag i särskilda fall 
11 § Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap får besluta om undantag från 8 § 
och förlänga giltighetstiden för intyg för 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods till sjöss och i luft om det på grund av 
extraordinära händelser i samhället inte är 
möjligt att genomföra examination enligt 
villkoren i 7 §1). 
 
1) Förlängning av giltighetstiden för intyg för 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods på väg och järnväg, om det på grund av 
extraordinära händelser i samhället inte är 
möjligt att genomföra examination enligt 
villkoren i 7 §, sker genom multilaterala avtal 
ingångna av MSB med stöd av 16 § 
förordningen (2006:311) om transport av 
farligt gods. 
 
Avslutningsvis, MSB föreslår att föreskrifterna 
bör träda i kraft snarast möjligt men senast den 
1 juli 2020. Med anledning av detta bör 
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

innehållet i 11 § ha retroaktiv effekt, d.v.s. 
gälla från att de multilaterala avtalen medgav 
undantag avseende intyg för 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods 
på väg och järnväg. 

Hela Transportstyrelsen Sammanfattning 
Transportstyrelsen tillstyrker i huvudsak 
förslaget men föreslår att 
undantagsmöjligheten samlas i 10 §: 
”10 § Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap får medge undantag från dessa 
förskrifter.” 
 
Transportstyrelsens synpunkter 
 
Transportstyrelsen anser att det är oklart hur 
multilaterala avtal kan lösa problematiken med 
att förlänga säkerhetsrådgivares intyg för 
transport av farligt gods på väg och järnväg. 
  
För att underlätta och för att ge en bättre 
beredskap vid oförutsedda händelser, föreslår 
därför Transportstyrelsen att 
undantagsmöjligheter i MSBFS 2015:9 
utformas mer generellt, förslagsvis enligt 
följande ”10 § Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap får medge undantag från dessa 
förskrifter.” En sådan bestämmelse möjliggör 

Enligt 10 § i föreskrifterna (MSBFS 
2015:9) om säkerhetsrådgivare för 
transport av farligt gods får MSB 
undantagsvis och förutsatt att 
säkerheten inte äventyras, vid tydligt 
definierade och tidsbegränsade 
transporter som utförs i Sverige, 
utfärda individuella tillstånd för att 
medge undantag från tillämpningen av 
denna författning.  
 
Denna skrivning är baserad på artikel 
6.5 i direktiv 2008/68/EG om 
transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar som 
reglerar hur EU-medlemsstaterna får 
meddela undantag vid transport av 
farligt gods på väg och järnväg, 
inklusive för säkerhetsrådgivare för 
väg och järnväg. MSB får därför inte 
medge undantag från föreskrifterna på 
annat sätt. 10 § i MSBFS 2015:9 
skulle visserligen kunna skrivas i ett 
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Avser 
avsnitt 

Remissinstans 
 

Remissinstansens huvudsakliga 
synpunkter 

MSB:s kommentarer MSB:s 
åtgärd/

Färg-
kod 

undantag från föreskrifterna i enskilda fall och 
bör då kunna tillämpas oavsett inom vilket 
transportslag undantagsbehovet aktualiseras. 

bredare perspektiv för sjö och luft, 
men MSB har sedan tidigare ansett att 
regeln ska vara lika för alla 
transportslag. 
 
I de internationella 
överenskommelserna om transport av 
farligt gods på väg (ADR) och järnväg 
(RID) finns dock möjlighet för 
fördragstaterna att ingå avtal om 
tillfälliga undantag (multilaterala 
avtal) och det är genom ett sådant 
avtal det har varit möjligt att förlänga 
giltigheten för intyg för 
säkerhetsrådgivare för väg och 
järnväg. 

Hela Polismyndigheten Polismyndigheten har inte några synpunkter på 
föreslagna ändringar. 

-  

 


