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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2015:236) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 4 § och bilaga 4 till förordningen (2015:236) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-

olyckor ska ha följande lydelse. 

4 §    En anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska innehålla upp-

gifter om  

1. verksamhetsutövarens namn eller företagsnamn, säte och adress,

2. verksamhetens adress,

3. namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om denne

är någon annan än verksamhetsutövaren, 

4. uppgifter om de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma

inom verksamheten, 

5. mängd och fysikalisk form för det eller de farliga ämnen som före-

kommer, 

6. en redogörelse för de aktiviteter som ska bedrivas vid verksamheten,

7. en beskrivning av verksamhetens omgivning och de faktorer som kan

ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka eller förvärra följderna av en 

sådan inklusive omständigheter som kan innebära förhöjd risk för påverkan 

på omgivningen, och  

8. en redogörelse för genomfört samråd enligt 13 § lagen (1999:381) om

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-

olyckor.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare 

föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Maria Lindeberg 

 (Justitiedepartementet) 
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Publicerad 
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SFS 2018:1847 Bilaga 4 

Upplysningar som ska lämnas till allmänheten 

DEL 1 

Alla verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska lämna 

följande upplysningar. 

1. Verksamhetsutövarens namn eller företagsnamn samt fullständig

adress till den berörda verksamheten. 

2. En upplysning att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åt- 

gärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie- 

olyckor. 

3. En enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten.

4. Trivialnamnen eller, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 1

i bilaga 1, de generiska benämningarna eller faroklassificeringarna för de 

relevanta farliga ämnen som förekommer vid verksamheten och som kan 

orsaka en allvarlig kemikalieolycka, med uppgifter om deras viktigaste 

farliga egenskaper i enkla ordalag. 

5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att

varnas tillsammans med adekvat information om hur man lämpligen bör 

agera om en allvarlig kemikalieolycka inträffar eller vägledning om var 

sådan information finns att tillgå i elektronisk form. 

6. Datum för senaste tillsynsbesök eller hänvisning till var sådan

information finns att tillgå i elektronisk form, samt upplysningar om var det 

går att på begäran få mer ingående uppgifter om tillsynen eller den berörda 

tillsynsplanen. 

7. Uppgifter om var det går att få ytterligare information.

DEL 2 

Verksamheter på den högre kravnivån ska lämna följande upplysningar 

utöver den information som anges i del 1 av denna bilaga. 

1. Allmänna upplysningar om vilken fara för allvarliga kemikalieolyckor

som kan finnas, inbegripet möjliga följder av dessa olyckor för människors 

hälsa och miljön och en sammanfattning av de viktigaste typerna av 

scenarier för allvarliga olyckshändelser och de åtgärder som vidtas för att 

hantera dem. 

2. En bekräftelse på att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga

åtgärder inom verksamhetens område och särskilt skyldigheten att kontakta 

räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor 

och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem. 

3. Lämplig information ur den externa planen för räddningsinsatser som

utarbetats för att hantera de olycksföljder som uppstår utanför platsen. 

Informationen bör innehålla en uppmaning om att alla eventuella instruk- 

tioner och order från räddningstjänsten ska följas vid en olycks- 

händelse. 

4. Där det är tillämpligt en angivelse av huruvida verksamheten ligger

nära en annan medlemsstats territorium och därmed vilken risk som finns 

för att en allvarlig olyckshändelse har gränsöverskridande följder, enligt 

konventionen från FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) om 

gränsöverskridande konsekvenser av industriolyckor. 
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