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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-19

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars

Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

Kemikalietillsynen

Enligt en lagrådsremiss den 11 februari 2010 (Miljödepartementet)

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till

1. lag om ändring i miljöbalken,

2. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1060),

3. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Malin Wik

och Åsa Marklund Andersson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

14 kap. 2 §

I punkt 2 definieras blandning som ”en blandning eller lösning som

består av två eller flera ämnen”. Enligt artikel 2.7 och 2.8 i kemikalie-

klassificeringsförordningen ska de ämnen som ingår i en blandning
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vara ”kemiska” ämnen. Även i definitionen av kemisk produkt i punkt

1 i paragrafen och i 14 kap. 17 § i sin nuvarande lydelse används

begreppet kemiska ämnen. Lagrådet förordar att detta begrepp

används också i definitionen av blandning.

26 kap. 22 §

I paragrafens andra stycke hänvisas till 22 b §. Rätteligen bör hänvis-

ningen begränsas till att avse 22 b § 2.

26 kap. 22 a och 22 b §§

I paragraferna används begreppet varuprover. Begreppet omfattar

såväl kemiska produkter som biotekniska organismer och varor. Av

definitionen i 14 kap. 2 § 1 framgår att kemiska produkter inte anses

som varor. Det framstår därför som missvisande att använda ordet

”varuprov” om kemiska produkter. Enligt Lagrådets uppfattning bör

ordet ”prov” användas i stället.

27 kap. 3 §

Paragrafen, som reglerar skyldigheten att ersätta vissa kostnader,

hänvisar bl.a. till skyldigheten att ersätta kostnader enligt 26 kap.

22 b § 2. Hänvisningen är enligt Lagrådets mening felaktig, eftersom

den bestämmelsen reglerar i vilka fall kostnaderna inte behöver

ersättas. Hänvisningen bör därför utgå.
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Förslaget till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen

5 kap. 1 §

I paragrafens femte stycke hänvisas till första och andra styckena i

paragrafen. Hänvisning ska rätteligen göras till tredje och fjärde

styckena.

Övrigt lagförslag

Lagrådet lämnar lagförslaget utan erinran.


