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Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods;

Utkom från trycket
den 20 september 2011

utfärdad den 8 september 2011.
Regeringen föreskriver att 7, 9 och 14 §§ förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods ska ha följande lydelse.
7 §1 Behöriga myndigheter är
1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva
ämnen,
2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för
räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1, när det gäller
a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt
område,
b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och
c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods,
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och i frågor som behandlas i 8 § första stycket
2, och
4. Transportstyrelsen i frågor som behandlas i 8 § första stycket 3 och 4.
Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.
9 §2 Behöriga organ för teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR samt enligt RID, IMDG-koden och ICAO-TI är
1. för fordon för transport på väg eller i terräng: de besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) som särskilt ackrediterats
för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/
2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/933 för att utföra sådan teknisk kontroll som avses i bilagorna till
ADR,
2. för sådan utrustning som omfattas av Europaparlaments och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG,
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84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG4: de organ som av något land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmälts till Europeiska unionen (EU) för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse och övriga kontroller under direktivet, och
3. för övriga områden: ett organ som ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008.
Bestämmelser om ackreditering enligt första stycket 1 och 3 som utförs av
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) finns i lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
14 §5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska
1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods
enligt
a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober
1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt
gods, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/54/
EG6,
b) bilagorna till ADR, eller
c) RID,
2. till annan stat eller till Europeiska kommissionen sända underrättelser
eller rapporter enligt
a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,
b) artikel 1.4, 5.2, 6.2 och 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg,
järnväg och inre vattenvägar avseende transport på land7, och
c) artikel 30.2, 30.4 andra stycket och 32.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU, och
3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller
sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID
a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndigheten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet enligt 7 §, och
b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4.
De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som
framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU gäller även i förhållande till stater inom EES. Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets direktiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz.
Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första
stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsynsmyndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap med de uppgifter om det närmaste föregående
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1. Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2011.
2. De besiktningsorgan för fordon för transport på väg eller i terräng som
enligt äldre föreskrifter är behöriga att utföra teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR ska anses behöriga till det fram till den 1 april 2012.
På regeringens vägnar
STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)
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