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Förslag till allmänna råd om skyldigheter vid 
farlig verksamhet 

Nuvarande allmänna råd, Statens räddningsverks allmänna råd och 
kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet (SRVFS 2004:8), 
beslutades den 14 maj 2004. SRVFS 2004:8 ersatte då Räddningsverkets 
meddelande 1994:2 med allmänna råd och kommentarer om 43 § räddnings-
tjänstlagen m.m. Den reformerade räddningstjänstlagstiftningen i lagen och 
förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. När det 
gäller skyldigheterna vid farlig verksamhet är dessa dock i huvudsak oföränd-
rade jämfört med motsvarande bestämmelser i tidigare räddningstjänstlag och 
förordning. Den största förändringen är att länsstyrelsen sedan 2004 beslutar 
om vilka anläggningar som är farlig verksamhet. Jämfört med situationen före 
2004 har antalet anläggningar som omfattas av skyldigheterna ökat från ca 570 
till drygt 700 genom länsstyrelsernas beslut. 

Det förslag till allmänna råd som nu är föremål för remiss är omarbetat på följ-
ande sätt. Inaktuella uppgifter är uppdaterade. Vissa rubriker och viss text har 
arbetats om utifrån språkliga och andra redaktionella aspekter. Vissa delar av 
texten är omarbetad för att förtydliga innebörden i skyldigheterna och vad de 
bör och kan innebära för olika typer av anläggningar.  

Två nya rubriker med förtydligande text, som inte finns med i SRVFS 2004:8, 
har tillkommit. Det gäller planering för räddningsinsatser och information till 
allmänheten. Dessa åtgärder bör redan idag vara genomförda för de anlägg-
ningar som är farlig verksamhet även utan denna text, men där detta inte är 
genomfört ännu kan det innebära kostnader i varierad omfattning för verksam-
hetsutövare och kommuner. Det bör dock rymmas i de normala uppgifterna för 
de befattningshavare som ansvarar för planering av beredskap och andra åtgär-
der vid en anläggning som är farlig verksamhet. Den samordnade beredskaps-
planering som omnämns för dammar har redan genomförts, pågår eller är 
planerad för de tio största kraftverksälvarna i ett särskilt projekt. 

MSB bedömer att de allmänna råden behövs även framöver som vägledning till 
skyldigheterna vid farlig verksamhet. Då skyldigheterna vid farlig verksamhet 
anges i lag och förordning med likartat sakinnehåll sedan 1987 och mot bak-
grund av beskrivningen ovan har ingen mer utförlig konsekvensutredning 
gjorts i samband med denna omarbetning.  
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