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Yttrande över kompletterande promemoria 
till betänkandet Enhetlig och effektiv 
marknadskontroll (SOU 2020:49) - förslag till 
förordningsändringar del 2, UD2022/02424 
 
Göteborgs Stad har från Utrikesdepartementet fått remiss om kompletterande 
promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) - 
förslag till förordningsändringar del 2, UD2022/02424, för besvarande med 
svarsdatum den 24 maj 2022. 

Promemorian kompletterar förordningsförslagen i tidigare remitterade betänkandet 
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) UD2020/11744 och den 
kompletterande promemoria till betänkandet, UD 2021/04158. I promemorian föreslås 
även följdändringar på förordningsnivå, såsom bestämmelser om länsstyrelser och 
kommunernas uppgifter och ansvar vid marknadskontroll samt bestämmelser om 
sekretess med anledning av de lagändringar som föreslogs i det remitterade utkastet 
till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning, del 2, 
UD2021/17423. 

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. 

Göteborgs Stad har överlämnat remissen till miljö- och klimatnämnden för direkt 
besvarande.  

Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad vill genom miljöförvaltningen lämna 
följande synpunkter 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen vill, liksom i tidigare remissyttrande avseende utkastet till 
lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning, del 2, 
UD2021/17423, framföra att vi i huvudsak ställer oss positiva till att kommunerna ska 
fortsätta att utföra uppgifter som innebär marknadskontroll och att det kommunala 
tillsynsansvaret tydliggörs. Vi ser inte heller några direkta hinder i att det införs utökat 
rapporteringskrav till marknadskontrollmyndigheten, så länge som merarbetet som det 
kommer innebära kommer kunna täckas av det statliga bidrag som förslås.  

Vi framförde dock i det tidigare yttrandet att vi bedömde att det är svårt att fullt ut 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunen, då det inte tydligt framgick 
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hur de statliga bidragen som förslås ska utgå och att det inte presenterades några 
färdiga bestämmelser för de tillsynsavgifter som kommunerna ska kunna ta ut. 

Dessa oklarheter bedömer vi kvarstår även i promemorian och därför kan vi 
fortfarande inte bilda oss en närmare uppfattning om de ekonomiska konsekvenserna 
som förslagen medför. 

I det tidigare yttrandet belyste vi även det gränsdragningsproblem som uppstår när 
tillsynsansvaret är uppdelat mellan en kommunal och central tillsynsmyndighet och 
det inte alltid är enkelt att avgöra vem som har tillsynsansvaret över en verksamhet.  
Det medför risk att kommunerna utför kontrollarbete som de formellt sett inte har 
befogenheter till samt heller inte har möjlighet att finansiera nedlagt arbete genom 
tillsynsavgift. Problemet försvårar också för planering och förutsägbarhet för såväl 
kommuner som ekonomiska aktörer. Vi anser att detta problem ännu inte har blivit 
tillräckligt utrett för att vi ska kunna avgöra vad förslagen i promemorian får för 
konsekvenser för förvaltningens verksamhet och hur det ska gå att genomföra 
marknadskontrollen på ett rimligt sätt. 

Utkastet till lagrådsremissen öppnade upp för att det borde vara möjligt för enskilda 
kommuner, i vissa fall och på egen begäran, att ingå en överenskommelse med 
marknadskontrollmyndigheten om att utföra även utökade marknadskontrolluppgifter 
inom miljöbalkens område, under förutsättning att marknadskontrollmyndigheten 
anser att detta är lämpligt. Detta för att tillvaratagande och effektivt resursutnyttjande 
av den specialistkompetens som idag finns uppbyggd i många kommuner. 
Miljöförvaltningen ställde sig mycket positivt till förslaget och förordade att 
möjligheten inte skulle begränsas till att enbart gälla för ett kortare projekt eller för 
någon särskild aktör. Detta för att kommunerna inte ska förlora sitt incitament att 
lägga resurser på att bevara specialistkompetensen. Miljöförvaltningen konstaterar att 
det i promemorian inte presenterats något sådant förslag till reglering om möjlighet till 
utökat tillsynsansvar för vissa kommuner, vilket vi finner olyckligt, då vi anser att 
detta skulle kunna avlasta marknadskontrollmyndigheterna och göra 
marknadskontrollerna mer resurseffektiva. 

 

Ärendet har handlagts av:  

Carl-Johan Skredsvik 
Miljöinspektör 

E-post: carl-johan.skredsvik@miljo.goteborg.se 
Telefon: 031-368 39 14 

Kopia: ud.registrator@regeringskansliet.se 
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