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Sändlista

Remiss av förslag till föreskrifter och
allmänna råd om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler
(ANE) samt tillhörande ändring av MSBFS
2010:4 om vilka varor som ska anses utgöra
brandfarliga eller explosiva varor
MSB remitterar härmed förslag till föreskrifter och allmänna råd enligt ovan.
Förslaget till föreskrifter och allmänna råd gäller hantering av de ammoniumnitratbaserade emulsioner, suspensioner och geler som används som råvaror i
de flesta civila sprängningar, t.ex. vid anläggandet av tunnlar och inom gruvnäringen. I praktiken kodifierar förslaget till nya föreskrifter rådande branschpraxis. Övriga ändringar av MSBFS 2010:4 är redaktionella, se nedan.
Genom förslaget till föreskrifter anges att ammoniumnitratemulsioner,
-suspensioner och -geler som inte är explosiva varor anses vara brandreaktiva
varor, dvs. brandfarliga varor, enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE). Dessa brandreaktiva varor betecknas ANE, och i
förslaget till nya föreskrifter detaljeras kraven för hanteringen av dessa. ANE
som bearbetas mekaniskt anges vara explosiva varor genom ett tillägg till
MSBFS 2010:4, som innebär att tillverkning av ANE betraktas som hantering
av explosiv vara enligt LBE och omfattas av MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:3
om hantering av explosiva varor, vilket är praxis redan idag.
Genom förslagen till föreskrifter blir kommunerna tillstånds- och tillsynsmyndigheter för hantering av ANE, utom för tillverkning och annan mekanisk
bearbetning där MSB får motsvarande ansvar. Företag som hanterar ANE
kommer i praktiken alltid att omfattas av tillståndsplikt enligt LBE vid normal
hantering, men undantas om hanteringen är i mindre skala exempelvis vid
utprovningar och demonstrationer.
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Förslaget till föreskrifter om ändring av MSBFS 2010:4 omfattar även ett antal
mindre ändringar av redaktionell karaktär, nämligen att:
-

Författningsnumret för ADR-S uppdateras till den nu gällande
versionen (MSBFS 2016:8)

-

Versionsnumret av FN:s Testhandbok uppdateras till den senaste
utgåvan (Rev. 6)

-

Författningsnumret för alkohollagen uppdateras till den nu gällande
lagen (SFS 2010:1622)

Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd, med angivande
av Dnr. 2014-03960, skickas senast den 28 september 2018 till:
registrator@msb.se
eller:
MSB
651 81 Karlstad
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Centrala myndigheter
Arbetsmiljöverket
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Naturvårdsverket
Regelrådet
Tillväxtverket
Lokala myndigheter
Samtliga räddningstjänster/räddningstjänstförbund
Organisationer
Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF)
Brandskyddsföreningen
Byggherrarna
Innovations- och kemiindustrierna (IKEM)
Kompetenscentrum Energetiska Material (KCEM)
SveMin
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Teknikföretagen
Företag
Austin Sverige AB
Bohus Bergsprängning AB
Boliden Mineral AB
Bofors Testcenter
EPC Sverige AB
Forcit Sweden AB
LKAB Kimit AB
Maxam Sverige AB
Norab AB
Orica Sweden AB
Yara AB
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