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Remiss av En samlad torvprövning 
(Ds 2015:54) 

Er ref. M 2015/03820/Ee 

Kommerskollegiums roll  

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för 

frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt. 

Övergripande synpunkter 

Miljö- och energidepartementets promemoria innehåller förslag på 

ändringar i prövningen av energitorvtäkter. Enligt förslagen upphävs 

torvlagen och torvförordningen och utvinning av såväl energitorv som 

odlingstorv ska prövas enligt miljöbalken och de förordningar som 

meddelats med stöd av balken. Kommerskollegium har inga 

invändningar mot förslaget som enligt utredningen innebär en 

regelförenkling och en anpassning till det EU-rättsliga kravet på 

miljökonsekvensbedömningar. Genom att ha samma lagstiftning för 

utvinning av energitorv som av odlingstorv uppnås en större flexibilitet 

för verksamhetsutövaren och en samlad bedömning av 

miljökonsekvenserna, vilket även bör vara positivt från ett 

hållbarhetsperspektiv.  

Anmälan av tekniska föreskrifter 
Enligt EU:s anmälningsdirektiv ska EU:s medlemsländer anmäla nya 

tekniska föreskrifter till Europeiska kommissionen.
1
 Tekniska föreskrifter 

är bl.a. krav på varors egenskaper eller provning, begränsningar av 

varuanvändning, bestämmelser om återvinning av varor samt vissa 

                                                 
1
 Artikel 5.1, direktiv (EU) 2015/1535; 20 § 6 p. förordning (1996:1515) med 

instruktion för Regeringskansliet. 
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förbudsbestämmelser.
2
 Anmälningsskyldigheten omfattar dock inte 

tekniska föreskrifter som genomför EU:s lagstiftning.
3
  

Enligt Kommerskollegiums bedömning innehåller de föreslagna 

ändringarna inte några tekniska föreskrifter i anmälningsdirektivets 

mening. Kollegiet vill dock uppmärksamma att miljöbalken
4
 och andra 

förordningar kan innehålla bestämmelser som reglerar torv – exempelvis 

bestämmelser om undersökning av torv och om torvens mäktighet och 

kvalitet
5
 – och utgör anmälningspliktiga tekniska föreskrifter. 

Anmälan av krav på tjänsteverksamhet 
Av 20 § p 6 förordningen (1996:1515) med instruktion för 

regeringskansliet följer att regeringskansliet ska anmäla förslag till 

författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av 

Sveriges medlemskap i EU.  

Enligt tjänstedirektivet ska nya eller förändrade krav på 

tjänsteverksamhet anmälas till kommissionen.
6
 Kommerskollegium kan 

emellertid inte se att de föreslagna regeländringarna påverkar tillträdet till 

eller utövandet av någon tjänsteverksamhet, varför kollegiet bedömer att 

ändringarna inte behöver anmälas enligt tjänstedirektivet.  

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Oscar Wåglund Söderström, i 

närvaro av utredaren Marianne Jönsson, föredragande. I den slutliga 

handläggningen har även deltagit utredarna Fredrik Ahlstedt och Kristina 

Loboda. 

 

 

 

Oscar Wåglund Söderström 

    

   Marianne Jönsson 

    

 

                                                 
2
 Artikel 1.1(f), anmälningsdirektivet. 

3
 Artikel 7.1(a), anmälningsdirektivet. 

4
 Miljöbalken (1998:808). 

5
 Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 

6
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre 

marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5 
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