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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 

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag sett över bestämmelserna i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) och vissa frågor vad avser berg- 

och naturgrustäkter. Kollegiet välkomnar ur ett hållbarhetsperspektiv att 

prövningsreglerna för miljöfarlig verksamhet ses över. Förslagen visar på 

ett tydligare sätt hur EU-direktiv genomförs i svensk rätt.  

Prövning enligt tjänstedirektivet 

Kollegiet konstaterar att delar av remissen, främst den del som rör 

ändrade prövningsregler för miljöfarlig verksamhet, berörs av 

tjänstedirektivet.1 Sådana exempel är krav på tillstånd och anmälan för 

behandling av avfall, tillstånds- och anmälningsplikt för djupborrning, 

tillståndsplikt för lagring och avskiljning av koldioxid, anmälan eller 

tillstånd för inrättande av mindre värmepumps- eller kylanläggning och 

tillståndskrav för berg- och naturgrustäkter.    

De bestämmelser som reglerar dessa verksamheter måste således 

överensstämma med tjänstedirektivet, lag (2009:1079) om tjänster på den 

inre marknaden och förordning (2009:1078) om tjänster på den inre 
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marknaden. Det innebär sammanfattningsvis att regleringen ska vara 

icke-diskriminerande, kunna hänvisa till tvingande hänsyn till 

allmänintresset, och vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte. Då 

flera av de bestämmelser som redogörs för i remissen genomför EU-

direktiv, vill kollegiet uppmärksamma att ovan nämnda principer i 

tjänstedirektivet i första hand gäller nationella regler eller i situationer 

där det i genomförandet finns ett nationellt utrymme. Därutöver 

innehåller tjänstedirektivet bestämmelser om bl.a. tillståndsförfaranden2 

och myndighetssamarbete3 som är relevanta för Naturvårdsverket. 

Tjänstedirektivet innehåller vidare en skyldighet för medlemsstaterna att 

anmäla nya eller förändrade krav på tjänsteverksamhet.4 Om regeringen 

väljer att gå vidare med Naturvårdsverkets förslag till ändringar gör 

kollegiet bedömningen att flera av förslagen under vissa förutsättningar 

är anmälningspliktiga enligt tjänstedirektivet. Detta gäller t.ex. krav på 

att verksamhetsutövare som ansöker om C-verksamhet gällande 

behandling av avfall ska lämna in en kompletterande anmälan, lättnader 

av krav på anmälan för djupborrningar som sker inom ramen för 

undersökningstillstånd, ändrade krav på tillstånd för lagring och 

avskiljning av koldioxid och krav på anmälan av inrättande av mindre 

kylanläggning. 

Slutligen vill kollegiet påminna om den s.k. gemensamma kontaktpunkt 

som inrättades i samband med genomförande av tjänstedirektivet ska 

innehålla information om krav på tillstånd för tjänsteverksamhet.5 

Kontaktpunkten finns på www.verksamt.se och administreras av 

Tillväxtverket.  

Ärendet har avgjorts av vikarierande enhetschef Anna Sabelström, i 
närvaro av utredaren Marianne Jönsson. I den slutliga handläggningen 
har även deltagit utredarna Ulrika Båth Bertram och Ulf Eriksson. 
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  Marianne Jönsson  

                                                 
2 Artiklarna 9-13 i tjänstedirektivet och 7-9 §§ i lag (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden 
3 Artiklarna 28-33 i tjänstedirektivet, 10-15 §§ i lag (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden och 10-14 §§ i förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden 
om tjänster på den inre marknaden  
4 Artiklarna 15.7 och 39.5 i tjänstedirektivet och 2 § i förordning (2009:1078) om 
tjänster på den inre marknaden  
5 Artiklarna 6-8 och 4-6 §§ i förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden 
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