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Remiss gällande Betänkandet Vägar till ett effektivare 
miljöarbete (SOU 2015:43) 
 

Vi tillstyrker upprättandet av en Miljöinspektion 
KTF, Sveff, IIH och Lim.se1 tillstyrker utredningens förslag att upprätta en ny myndighet, Miljöinspektionen. Vi 
instämmer i att det är positivt att tillståndshanteringen separeras från politiska miljömål för att bli så 
konkurrensneutral och ändamålsenlig som möjligt. 
 
Vi tror att en myndighet med uttalat mål att hantera tillstånd, tillsyn och tillsynsvägledning kommer att bli mer 
fokuserad och effektiv i sin handläggning då man endast har att se till bedömningar enligt gällande 
lagstiftning. 
 
Vi ser även stora fördelar i att få en harmoniserad tillsyn och tillsynsvägledning över landet. En harmoniserad 
tillsyn och tillsynsvägledning främjar konkurrenskraften hos företagen och ger lika spelregler över hela landet. 
Troligtvis underlättar det avsevärt för företagen att endast ha en myndighet att vända sig till i dessa ärenden 
istället för som idag då tillstånd, tillsyn och vägledning sker via flertalet myndigheter. 
 

Förändringarna bör ske omedelbart 
Med anledning av den kritik som JK har riktat mot tillståndshanteringen hos Kemikalieinspektionen anser vi 
att de förslagna ändringarna ska införas omedelbart. Utredningen visar även på att man redan tidigare 
kommit fram till att tillsynen och tillståndshanteringen inte är harmoniserad, och därmed att 
konkurrensreglerna har satts ur spel. Det är därför dags att åtgärda problemen omgående och inte låta 
ärendet bero ytterligare. 
 

                                                           
1 KTF, Sveff, IIH och Lim.se är branschorganisationer som representerar företag som sätter färg, lack, lim, 
fog, kosmetika samt tvätt- och rengöringsmedel på den svenska marknaden, både för professionellt och 
privat bruk. 
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Långa handläggningstider för bekämpningsmedel måste åtgärdas 
Vi ansluter oss till de synpunkter som framförts av Svenskt Växtskydd angående Kemikalieinspektionens 
handläggning av bekämpningsmedel. Vi vill poängtera att problemen med handläggning av ansökningar inte 
bara omfattar växtskyddsmedel, utan även biocidprodukter som insektsmedel, båtbottenfärger och 
träskyddsmedel. Vi tror att en ny Miljöinspektion, som kan hantera ansökningar utan att blanda in 
miljöpolitiska mål, kommer att kunna effektivisera handläggningen avsevärt. 
 
 
 
Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF 
Sveriges Färgfabrikanters Förening, Sveff 
Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, Lim.se 
Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, IIH 
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