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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över 
kompletterande promemoria till 
betänkandet Enhetlig och effektiv 
marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till 
förordningsändringar - del 2 
Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker promemorians förslag till förordning om ändring 
i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker promemorians förslag till förordning om ändring 
i förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter, men vill lämna 
kommentar under rubriken 1.49 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2019:223) om tobak och liknande produkter. 

Folkhälsomyndigheten avstår i övrigt från att lämna synpunkter på förslagen till 
förändringar i övriga förordningar, eftersom de ligger utanför myndighetens 
ansvarsområde. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 
1.49 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2019:223) om tobak 
och liknande produkter 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker promemorians förslag till förordning om ändring 
i förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter (FTLP) som innebär 
att kommuner när de utövar tillsyn enligt 7 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2018:20288) om 
tobak och liknande produkter (LTLP) ska ha det ansvar som en 
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marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7 och 11.9, 
16.1–16.5, 17, 18 och 19 i EU:s marknadskontrollförordning1.  

Folkhälsomyndigheten ser dock att förslaget kan medföra svårigheter för 
kommuner vid tillämpning och tolkning av ovannämnda bestämmelser. Det är 
därför av stor vikt att Folkhälsomyndigheten får ansvar att vägleda kommunerna 
avseende marknadskontroll. Folkhälsomyndigheten har i tidigare remissvar över 
betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) efterfrågat en 
bestämmelse som ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ge vägledning till 
kommunerna avseende marknadskontroll. Såsom lagen nu är utformat har 
Folkhälsomyndigheten enligt 7 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter 
ansvar för tillsynsvägledning vid kommunens tillsyn enligt 7 kap. 3 § LTLP.  

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget till 6 kap. 3 § FTLP första stycket om 
att en kommun ska rådgöra med Folkhälsomyndigheten innan en åtgärd vidtas 
enligt artiklarna 16.5 eller 19 i EU:s marknadskontrollförordning. Det verkar dock 
ha blivit en felskrivning i paragrafens andra stycke där det anges att kommunen ska 
informera Transportstyrelsen om vidtagen åtgärd. Detta bör ändras till 
Folkhälsomyndigheten.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschefen Ellen Jones. I den 
slutliga handläggningen har biträdande enhetschefen Saffa Efazat deltagit. 
Utredaren Olga Caratier har varit föredragande. 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

Olga Caratier 

                                                      
 
1 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 
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