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Begäran om yttrande över remiss av Kompletterande 
promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv 
marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till 
förordningsändringar – del 2, svar senast 2022-05-24 

Er beteckning: UD2022/02424

Sammanfattning

Länsstyrelsen anser att Kemikalieinspektionen ska vara ansvarig för att 
utföra marknadskontroll av kemiska produkter även för Länsstyrelsens 
tillsynsobjekt. 

I promemorian föreslås att Länsstyrelsen ska kontrollera att kemiska 
produkter uppfyller gällande krav när de släpps ut på marknaden, vilket 
är en ny uppgift för Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utför inte sådan 
marknadskontroll i dagsläget och har få tillsynsobjekt som berörs. 
Länsstyrelsens tillsyn av kemiska produkter har i dagsläget mer fokus på 
korrekt uppmärkning, säker hantering och produktval. För att säkra ett 
effektivt nyttjande av resurser, upprätthållande av kompetens och 
likabedömning anser Länsstyrelsen att Kemikalieinspektionen, som är 
utsedd marknadskontrollmyndighet, ska utföra denna kontroll även för 
Länsstyrelsens tillsynsobjekt.

Förslag till förordning om ändring i miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

30 a § 2 punkten
Länsstyrelsen anser att länsstyrelserna inte ska vara ansvariga för att 
utföra kontroll av andra än primärleverantörers utsläppande på 
marknaden av kemiska produkter enligt förordning (EU) 2019/1020.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län är tillsynsmyndighet för några enstaka 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som släpper ut kemiska 
produkter på marknaden (och inte är primärleverantörer). Med tanke på 
kompetens, resurseffektivitet och rättssäkerhet bör Kemikalie-
inspektionen, som är utsedd marknadskontrollmyndighet, utföra denna 
kontroll även för Länsstyrelsens tillsynsobjekt.
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32 c §
Länsstyrelsen anser att utsedd marknadskontrollmyndighet, Kemikalie-
inspektionen, mer resurseffektivt kan utföra marknadskontroll enligt 
artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18, 19 och 20.1 i 
förordning (EU) 2019/1020.

33 §
Länsstyrelsen anser att en tillsynsmyndighet, som har ansvar för 
kontrollen i fråga om utsläppande på marknaden av kemiska produkter, 
inte ska ansvara för kontrollen i fråga om införsel till Sverige och 
utförsel från Sverige av kemiska produkter. Denna uppgift bör lämpligen 
ligga på t.ex. marknadskontrollmyndigheten. Bra att det anges att 
samverkan ska ske med Tullverket.   

Övrigt
Ovanstående synpunkter medför även att bland annat 12a, 14 och 32d §§ 
bör ändras så att det anges marknadskontrollmyndigheten i stället för 
länsstyrelsen.  

Förslag till ändring i förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Länsstyrelsen delar Naturvårdsverkets bedömning (som anges i avsnitt 
11.2) att det borde ha gjorts en utförligare analys av behovet av 
ytterligare statliga anslag till länsstyrelser och kommuner för att 
finansiera marknadskontrolluppgifter där avgifter inte får tas ut. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Helena Jonsson med miljöskydds-
handläggare Helena Bäckman som föredragande. I den slutliga hand-
läggningen har också Emma Willaredt, avdelningschef samhälls-
avdelningen och Håkan Wirén, enhetschef miljöskydd medverkat. 

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

Kopia
Landshövding Helena Jonsson
Länsråd Johan Löwenadler Davidsson 
Samhällsavdelningen (Emma Willaredt, Håkan Wirén)
Naturavdelningen (Annika Karlsten, Julia Holm)
Ud.registrator@regeringskansliet.se  
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