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Yttrande över remissen delredovisning av regeringsuppdraget
M2020/01034/Me "Uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig
tillsyn enligt miljöbalken" NV-05584-20
Läkemedelsverket har fått delredovisning av regeringsuppdraget M2020/01034/Me "Uppdrag
att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken" NV-05584-20 på remiss.
Naturvårdsverket har fått regeringsuppdraget tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Havsoch vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna.
Remissen innehåller slutrapportering av uppdraget att överväga hur långa perioder den
nationella tillsynsstrategin och tillsynsvägledningsplanerna enligt 3 kap. 17 §
miljötillsynsförordningen bör omfatta. Därutöver innehåller remissen en lägesrapport för
övriga delar av uppdraget.

4. Slutrapportering – att överväga perioder för nationell tillsynsstrategi och
tillsynsvägledningsplaner
I remissen föreslås att den nationella tillsynsstrategins längd ändras till att omfatta en period
om fyra år. Vidare föreslås att tillsynsvägledningsplanerna ändras till att omfatta en period
om två år. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) är nuvarande tidsperiod för den
nationella tillsynsstrategin tre år och nuvarande tidsperiod för tillsynsvägledningsplanerna är
också den tre år. Som motiv till förslagen om de nya tidsperioderna anges att det möjliggör
för en bättre planering och genomförande av strategin för såväl tillsynsmyndigheter som
tillsynsvägledningsmyndigheter.
Läkemedelsverket har, utifrån sitt perspektiv, inget att invända mot förslaget.

5. Lägesrapport resterande delar av uppdraget
I remissen redovisas en lägesrapport för övriga delar i regeringsuppdraget, se nedan
1.

Nationell strategi för miljöbalkstillsynen - ta fram en arbetsmodell för att utarbeta en
nationell tillsynsstrategi - överväga perioder för nationell tillsynsstrategi och
tillsynsvägledningsplaner

2a. Åtgärder för att utveckla en samlad nationell uppföljning och utvärdering av tillsyn och
tillsynsarbete
2b. Utvecklat och samordnat råd och stöd till tillsynsmyndigheterna
2c. Plan för ökad digitalisering
3.

Kompetens och utbildning - ta fram kriterier för kompetens inom tillsynen - ta fram en
plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.
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Ovanstående delar ska slutredovisas den 31 december 2023.
Läkemedelsverket välkomnar det fortsatta arbetet med ovanstående delar i
regeringsuppdraget.
Läkemedelsverket anser det också angeläget att den fortsatta tillsynsstrategin framåt
kommer att omfatta kemiska produkter där kosmetiska produkter och tatueringsfärger ingår.
Detta med anledning av de ändringar i miljöbalken som föreslås genomföras från och med
den 25 juli 2022, proposition 2021/22:238 ”Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning
del 2”.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Björn Eriksson efter föredragning av
utredaren Charlotte Björkbäck. I den slutliga handläggningen har även direktören Lena Björk
och enhetschefen Susanne Zakrisson deltagit.

Björn Eriksson

Charlotte Björkbäck

Detta beslut har hanterats digitalt och är därför inte undertecknat

Kopia till: registrator, Björn Eriksson, Lena Björk, Susanne Zakrisson
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