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Promemorian Genomförande av ändringar i 
yrkesförardirektivet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill lämna följande kommentarer till 
promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet. 

Ytterligare undantag ska införas - Ambulanstjänsten och civilförsvaret 
(avsnitt 4.2) 
I förslagen till nya undantag föreslås bland annat undantag för ”transporter som utförs i 
det civila försvaret”. MSB uppfattar att lagstiftningen på detta sätt skulle kunna medge 
undantag från kravet på yrkeskompetensbevis även vid kommersiella transporter som 
utförs av aktörer som i framtiden skulle kunna verka inom det civila försvaret i fredstid. 
MSB ser en risk att undantaget kan missbrukas och anser därför att det bör förtydligas 
genom att avgränsas till att enbart gälla under höjd beredskap. 

Planering, utbildning och övningsverksamhet är emellertid en viktig del av det 
utvecklingsarbete som pågår i arbetet med att bygga upp ett nytt civilt försvar. MSB 
uppfattar att lagstiftningen redan medger undantag från kravet på yrkeskompetensbevis 
för bl.a. planerings-, utbildnings- och övningsverksamhet i det civila försvaret som ska 
genomföras i fredstid i och med punkterna 8-9, 2 kap. 4 §. Det civila försvarets behov av 
undantag i fredstid är enligt MSB:s mening därmed uppfyllt. 

Vad gäller förslag på undantag för ”ambulanstjänst” är MSB inte bekant med begreppet 
”ambulanstjänst”. Normalt brukar begreppet ”ambulanssjukvård” användas. 

En förare ska inte få tillgodoräkna sig annan utbildning inom ramen 
för grundutbildningen eller fortbildningen (avsnitt 4.5) 
För att få transportera fordon med farligt gods på väg behöver föraren ha genomgått av 
MSB föreskriven utbildning (ADR-utbildning) och avlagt prov med godkänt resultat, vilket 
leder till att föraren får ett intyg om förarutbildning (ADR-intyg). Så länge ADR-
utbildningen följer lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG), samt författningar 
och beslut som MSB har utfärdat med stöd av lagen, har MSB inga synpunkter på i vilket 
sammanhang utbildningen hålls. MSB konstaterar vidare att promemorians förslag inte 
påverkar reglerna om ADR-utbildningens utformning i LFG eller författningar och beslut 
som följer av lagen.  
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I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Joakim Agås har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har chefen för avdelningen för räddningstjänst 
och olycksförebyggande Cecilia Looström, tf bitr chefen för enheten för farliga ämnen 
Fredrik Nyström och chefen för rättsenhet 2 Erik Lövrup Nordentjell deltagit. 
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