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Förordning
om ändring i förordningen (1982:923) om transport
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Utkom från trycket
den 7 juni 2002

utfärdad den 23 maj 2002.
Regeringen föreskriver1 att 3 a, 21 e, 26 a och 26 b §§ förordningen
(1982:923) om transport av farligt gods skall ha följande lydelse.
3 a §2 Med avsändare förstås den som till någon annan lämnar farligt gods
för transport eller som för egen räkning transporterar sådant gods.
Om en transport på väg, i terräng eller på järnväg eller annan spåranläggning utförs i enlighet med ett transportavtal skall med avsändare förstås den som är avsändare enligt transportavtalet.
Den som tagit emot farligt gods för vidaretransport skall tillhandahålla de
handlingar och vidta de åtgärder i övrigt som ankommer på avsändare enligt
lagen (1982:821) om transport av farligt gods eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller denna förordning. Detta gäller dock inte om något annat är särskilt föreskrivet, åtgärden är uppenbart obehövlig eller bara
kan vidtas av den ursprungliga avsändaren.
21 e §3 Intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg,
järnväg eller inre vattenvägar som är utfärdade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller i Sverige enligt sitt innehåll.
Intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg eller järnväg som är utfärdade i Schweiz gäller i Sverige enligt sitt innehåll.
26 a §4 Allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten
vid transport på väg av farligt gods och som har begåtts med ett fordon eller
av ett företag som är registrerat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), skall av tillsynsmyndigheten rapporteras till de behöriga myndigheterna i den staten. Om en sådan överträdelse har begåtts
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med ett fordon som är registrerat i Schweiz, skall tillsynsmyndigheten rapportera överträdelsen till de behöriga myndigheterna där. Om en sådan
överträdelse har begåtts av ett företag som är registrerat i en stat som är ansluten till ADR men inte är medlem i EES, skall tillsynsmyndigheten rapportera överträdelsen till de behöriga myndigheterna i den staten.
Allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid
transport på järnväg av farligt gods och som har begåtts av ett företag som är
registrerat i en stat som är ansluten till RID, skall av tillsynsmyndigheten
rapporteras till de behöriga myndigheterna i den staten.
26 b §5 Om det vid en vägkontroll av ett fordon som är registrerat i en annan stat inom EES eller i Schweiz framkommer omständigheter som ger anledning att anta att det begåtts allvarliga eller upprepade överträdelser men
dessa inte kan styrkas vid kontrolltillfället på grund av att nödvändiga uppgifter saknas, skall tillsynsmyndigheten och behöriga myndigheter i den andra staten bistå varandra vid utredningen av ärendet. Tillsynsmyndigheten
skall i motsvarande fall bistå behöriga myndigheter i andra stater inom EES
eller i Schweiz beträffande fordon som är registrerade i Sverige. Om tillsynsmyndigheten i dessa syften kontrollerar ett företags lokaler, skall resultatet av denna kontroll meddelas den andra berörda staten.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
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