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Förordning
om ändring i förordningen (1988:78) med
instruktion för Luftfartsverket;

Utkom från trycket
den 16 juni 1998

utfärdad den 4 juni 1998.
Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1988:78) med instruktion
för Luftfartsverket1 skall ha följande lydelse.
19 §2 Innan Luftfartsverket beslutar en föreskrift eller ett allmänt råd enligt
författningssamlingsförordningen (1976:725), skall det
1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,
2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och
andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs samt
Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,
4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om den leder till
inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs.
Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk
för betydande ekonomisk skada om en föreskrift eller ett allmäntråd inte beslutas, får vad som sägs i första stycket 2–4 anstå till efter beslutet.
Första stycket 2–4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom verket eller föreskrifter om avgifter för vilka samrådsskyldighet föreligger enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Första stycket 4 gäller
heller inte i fråga om föreskrifter som beslutas av verket
– med stöd av luftfartsförordningen (1986:171) och som gäller flygsäkerhet eller 38 § förordningen (1986:172) om luftfartsregistret m.m.,
– för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och som inte går
utöver vad som följer av förpliktelserna.
Luftfartsverket skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas också när det utövar tillsyn.
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