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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

 
 
 
 
 
 
Bedömning om att ingen konsekvensutredning 
behövs för förslaget till nya föreskrifter om 
produktkrav för utrustning för potentiellt 
explosiva atmosfärer. 
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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

Bedömning 
Reglerna i nu gällande föreskrifter om utrustning för potentiellt explosiva 
atmosfärer (AFS 2016:4) föreslås med anledning av en större regelöversyn inom 
Arbetsmiljöverket att överföras till nya föreskrifter om produktkrav för utrustning 
för potentiellt explosiva atmosfärer.  
 
I de nya föreskrifterna ändras 4 kap 10, 17, 22, 27 och 29 §§ i nuvarande föreskrifter 
så att referens till marknadskontrollerande myndighet ändras på det sätt som 
framgår i bilaga.  
 
Bestämmelserna i fråga berör hur de ekonomiska aktörerna ska rapportera till 
marknadskontrollmyndigheterna om de misstänker att de släppt farliga produkter på 
maknaden. Då detta förfarande nu är automatiserat via EU-kommissionens system 
Product Safety Business Alert Gateway (https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/) 
kontaktas inte endast Arbetsmiljöverket utan alla de berörda 
marknadskontrollerande myndigheterna då en tillverkare rapporterar. Detta innebär 
dock ingen praktisk skillnad för den ekonomiske aktören jämfört med tidigare system 
(GPSD Business Application System)  
 
Eftersom sakinnehållet och den praktiska tillämpningen för de ekonomiska 
aktörerna inte påverkas bedömer Arbetsmiljöverket, med stöd av 5 § förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, att det saknas skäl att 
genomföra en ny konsekvensutredning. 
 
 

Bilaga – lydelse av paragrafer som föreslås ändras 
 

Bestämmelse Nuvarande lydelse Ny lydelse 
4 kap, 10 §  Arbetsmiljöverket de behöriga myndigheterna i de 

medlemsstater på vilkas marknad de 
har tillhandahållit produkten 

4 kap, 17 § Arbetsmiljöverket marknadskontrollmyndigheterna 
4 kap, 22 § Arbetsmiljöverket de behöriga myndigheterna i de 

medlemsstater på vilkas marknad de 
har tillhandahållit produkten 

4 kap, 27 § Arbetsmiljöverket marknadskontrollmyndigheterna 
4 kap, 29 § Arbetsmiljöverket de behöriga myndigheterna i de 

medlemsstater på vilkas marknad de 
har tillhandahållit produkten 
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