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Remiss Delredovisning av regeringsuppdraget
”Uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn
enligt miljöbalken”
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket välkomnar förslaget att strategiperioderna förlängs till fyra
år.
Arbetsmiljöverket välkomnar förslaget att perioden för tillsynsstrategin läggs
till 2022 till 2025.
Arbetsmiljöverket ser behov av vissa klargöranden av tillämpningsområdet för
tillsynsstrategin enligt 3 kap. 19 § miljötillsynsförordningen.
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Förlängning av strategiperioden från tre till fyra år
En förlängning av strategiperioden enligt 3 kap. 19 § miljötillsynsförordningen
(2011:13) från tre till fyra år medför att tillsynsstrategin får samma längd som
marknadskontrollstrategin enligt artikel 13 EU:s marknadskontrollförordning.1
Arbetsmiljöverket ser positivt på förslaget även om marknadskontroll av viss
utrustning som är avsedd för hantering av växtskyddsmedel (2 kap. 20 § 2
miljötillsynsförordningen) omhändertas i enlighet med
marknadskontrollstrategin.2 Arbetsmiljöverket ser positivt på att perioden för

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.
2 I sig omfattas den utrustningen redan av reglerna i maskindirektivet med
Arbetsmiljöverket som ansvarig marknadskontrollmyndighet enligt förordning
(2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket. Det medför att Arbetsmiljöverket har
mandat för marknadskontroll genom två olika förordningar, miljötillsynsförordningen
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tillsynsstrategin förläggs till 2022-2025 eftersom det överensstämmer med
marknadskontrollstrategin.
Tillämpningsområdet för tillsynsstrategin
Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
Arbetsmiljöverket är enligt 2 kap. 12 § miljötillsynsförordning (2011:13)
ansvarig tillsynsmyndighet för innesluten användning av genetiskt modifierade
mikroorganismer (se förordning (2000:271) om innesluten användning av
genetiskt modifierade organismer).
Arbetsmiljöverket har tillsynsvägledningsansvar för bestämmelserna om
genteknik enligt 3 kap. 15 § miljötillsynsförordning. Dock är innebörden av
uppgiften ”tillsynsvägledande” oklar med tanke på att det är Arbetsmiljöverket
som utför tillsynen. Följden av oklarheten är att det även blir oklart om
Arbetsmiljöverket omfattas av 3 kap. 19 § miljötillsynsförordningen.
Arbetsmiljöverket ser därför ett behov av förtydligande i den delen.
Marknadskontroll
Arbetsmiljöverket har inget tillsynsvägledande uppdrag enligt 2 kap.
miljötillsynsförordningen för utrustning som är avsedd för hantering av
växtskyddsmedel och bedömer därför att verket inte omfattas av
tillsynsstrategin enligt miljötillsynsförordningen i den delen.
Arbetsmiljöverket uppfattar det som oklart i remissen hur tillsynsstrategin
enligt miljökontrollförordningen gränsar mot och samverkar med
marknadskontrollstrategin enligt artikel 13 EU:s marknadskontrollförordning.
Verket ser därför ett behov av behov av ett förtydligande i den delen.

Erna Zelmin

Martin Hedberg

och förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket, för samma produkt
och samma regelverk (maskindirektivet 2006/42).
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De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin. I den slutliga
handläggningen har även avdelningschefen Eva Nilsson, enhetscheferna Anna
Johansson-Norlén och Björne Olsson Schiess samt tf. enhetschef Marianne
Martin deltagit. Föredragande har varit jurist Martin Hedberg.
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