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Naturvårdsverkets delredovisning av ett regeringsuppdrag att
främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken

Remissinstanser

1

Affärsverket svenska kraftnät

2

Arbetsmiljöverket

3

Boverket

4

Faluns kommun

5

Försvarsmakten (Försvarsinspektören för hälsa och miljö)

6

Gävle kommun

7

Göteborgs kommun

8

Hallsbergs kommun

9

Halmstads kommun

10 Hudiksvalls kommun
11 Härnösands kommun
12 Jönköpings kommun
13 Kalmars kommun
14 Karlskrona kommun
15 Karlstads kommun
16 Kristianstads kommun
17 Lidköpings kommun
18 Livsmedelsverket
19 Lomma kommun
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20 Luleå kommun
21 Läkemedelsverket
22 Malmö kommun
23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
24 Mölndals kommun
25 Norrköpings kommun
26 Nyköpings kommun
27 Riksantikvarieämbetet
28 Skara kommun
29 Skellefteå kommun
30 Skogsstyrelsen
31 Socialstyrelsen
32 Solna kommun
33 Statens energimyndighet
34 Stockholms kommun
35 Strålsäkerhetsmyndigheten
36 Sveriges geologiska undersökning
37 Sveriges Kommuner och Regioner
38 Södertälje kommun
39 Transportstyrelsen
40 Uppsala kommun
41 Västerås kommun
42 Växjö kommun
43 Östersunds kommun
Naturvårdsverket har, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna, på regeringens uppdrag redovisat förslag om ändrad tidsperiod
för planer för tillsynsvägledning enligt 3 kap. 17 § miljötillsynsförordningen
(2011:13) och för den nationella tillsynsstrategin enligt 3 kap. 20 §. Förslaget
innebär att den nationella tillsynsstrategins längd bör omfatta en period om
fyra år och att planer för tillsynsvägledning bör omfatta en period om två år.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på Naturvårdsverkets m.fl.
förslag i avsnitt 4 om ändrade tidsperioder för planer för tillsynsvägledning
och för den nationella tillsynsstrategin. Remissvaren ska ha kommit in till
Miljödepartementet senast den 10 juni 2022. Svaren bör lämnas per e-post
till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till marie.becker
@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/02410 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i
redovisningen.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Magnus Moreau
Departementsråd
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