
1 (2)

Postadress:831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland

Utrikesdepartementet
ud.hi.remiss@gov.se

Yttrande över remiss; Kompletterande promemoria till 
betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 
2020:49) förslag till förordningsändringar – del 2
Ert Dnr UD2022/02424

Länsstyrelsen Jämtlands län (nedan Länsstyrelsen) lämnar en del 
synpunkter på inkommen remiss.

Länsstyrelsen har förståelse för att produktkontrollen måste fördelas och 
genomföras men lämnar nedan kommentarer.

Promemorian anger att förslaget inte innebär någon ytterligare kostnad 
för Länsstyrelsen. Det framgår emellertid inte hur utredningen kommit 
fram till detta ställningstagande. Varken i denna promemoria eller i 
originalutredningen. Det finns endast ett uttalande att eftersom 
länsstyrelsen bedriver tillsyn enligt miljöbalken så torde det inte vara 
några ytterligare kostnader. Länsstyrelsen bedriver en del tillsyn över 
vissa verksamheter enligt miljötillsynsförordningen. Det är emellertid 
inte fallet att varje verksamhetsutövare får årlig tillsyn eller ens under en 
treårsperiod. Länsstyrelsen måste pga tillgängliga resurser hårt prioritera 
sin tillsyn till att avse händelsestyrd tillsyn. Tillsyn är även en kostnad i 
sig. Den administrativa kontrollen sker från kontoret genom bl.a. 
kontroll av miljörapport. Produktkontrollen blir en ny faktor och område 
i tillsynen vilket ger att de som utövar tillsyn måste ges en utbildning i 
vad som avses att kontrollera och hur. Vidare så tillkommer ytterligare 
rapporteringskrav till fler myndigheter. Länsstyrelsen rapporterar redan 
idag sin verksamhet till andra myndigheter förutom till vår 
uppdragsgivare Regeringen. Detta kräver ytterligare resursinsatser. 

Miljötillsynen kan även överlåtas till en kommun att utföra om 
kommunen och Länsstyrelsen är överens och att kommunen har förmåga 
att utföra tillsynen. Det framgår inte av promemorian hur 
produktkontrollen skulle vara fördelad om så sker. Är den möjlig att 
överlåta. Det framgår enbart att tillsynsmyndigheterna får komma 
överens om hur ansvaret fördelas. 
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Det framgår inte i promemorian att utredningen tagit ställning till om 
förslaget innebär en underlättnad och förenkling för företag. Alla 
myndigheter har i uppdrag att förenkla för företag. Då förslaget kan 
innebära färre myndigheter som utövar tillsyn så innebär det kanske en 
förenkling. Men det är fler myndigheter som är inblandade. Väldigt 
många myndigheter som ska utöva produktkontroll och andra 
myndigheter som är marknadskontrollmyndigheter. Detta ger en 
otydlighet för företag och kan inte anses vara en förenkling för företag, 
enligt Länsstyrelsens mening.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med enhetschef 
Marina Wallén Mattsson som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också länsråd Susanna Löfgren medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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