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Konsekvensanalys till förslag till
justerade föreskrifter om
förvaring av explosiva varor
1.

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

De nuvarande föreskrifterna har sin tyngdpunkt på stora förråd, t.ex. militära
förråd, i naturen. Liten förvaring, förvaring vid försäljning av t.ex.
fyrverkeri och finkalibrig ammunition samt viss förvaring av små mängder
sprängämnen är styvmoderligt behandlat. Ett drygt års erfarenhet av
föreskrifterna och dess inverkan på branschens möjligheter att verka talar
för ett behov av anpassning till alla delar av explosivämnesbranschen.
Målet är att anpassa föreskrifterna till de företags behov som inte legat till
grund för nuvarande lydelse.
2.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Alternativa lösningar är direkt olämpligt eftersom arbetet syftar till att anpassa
föreskrifternas krav till mindre förvaring.
Om justeringen uteblir förenklas inte många företags möjligheter att verka
trots att skyddet mot brand och explosion inte kan motivera kraven.
3.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Detaljhandel för fyrverkerier och finkalibrig ammunition. Bergsprängare och
alla andra som förvarar i liten skala.
4.

Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen

De avsedda förändringarna beräknas i samtliga fall sänka kostnaderna och
förenkla hanteringen för de berörda företagen.
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Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Sveriges medlemskap i EU har efter vad vi kan bedöma ingen inverkan på
förslaget.

6.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten
för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Tidpunkten för ikraftträdandet är beräknad till 2010-01-01. Information till
branschen går lätt eftersom det innebär en förenkling. Information till
tillstånds- och tillsynsmyndigheterna inarbetas i utbildningen av dessa
myndigheter.
7.

Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen

Hundratalet detaljister för finkalibrig ammunition, hundratalet bergsprängare
(entreprenörer), under en fyraveckorssäsong flera hundra detaljister för
fyrverkerier. Gemensamt är att det är förvaringen som är liten, inte
nödvändigtvis företagen som är små.

8.

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för
företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa
kostnader.

Företagen förväntas göra liten men dock tidsvinst, företagens administrativa
kostnader minska marginellt.

9.

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför
för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan
behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Inga.

10. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Allt är lika för alla så konkurrensförhållandena förblir rimligen oförändrade.

11. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
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I andra avseenden beräknas begripligheten öka.

12. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid
reglernas utformning
Det avgörande är förvaringens storlek, inte företagens. Även stora företag kan
ha liten förvaring. Förändringarna förutsätts påverka företagen positivt
oavsett deras storlek.
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