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Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig 
och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49). Förslag till 
förordningsändringar – del 2 
(Ert diarienummer: UD2022/02424) 

Länsstyrelsen i Norrbottens län yttrar sig härmed över rubricerad remiss från 
Utrikesdepartementet. 

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING 
Regeringen beslutade den 13 juni 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda 
och lämna förslag på kompletterande bestämmelser i syfte att anpassa svensk rätt till 
EU:s marknadskontrollförordning efter beslut av Europaparlamentet och rådet den 20 
juni 2019. Delar av utredningens lagförslag har därefter kompletterats och 
sammanställts i aktuell remiss. 

I promemorian föreslås nya bestämmelser om marknadskontrollansvar för vissa 
myndigheter i flera förordningar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera 
EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt. Bestämmelserna innebär 
framför allt att marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att kontrollera 
att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till 
exempel säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön. 

Förslagen i promemorian omfattar nya förordningsbestämmelser om länsstyrelsernas 
och kommunernas uppgifter och ansvar vid marknadskontroll. Promemorian innehåller 
även förslag till ändringar i offentlighets- och sekretessförordningen. Förslagen avser att 
tillgodose behovet av sekretess i ärenden om marknadskontroll. Vidare att kraven på 
konfidentialitet ska vara uppfyllda i enlighet med EU:s marknadskontrollförordning. 
Avslutningsvis lämnas förslag i syfte att anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s 
kontrollförordning och de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2020. 
Förordningsändringarna i promemorian föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. 

YTTRANDE 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har inget att erinra mot remitterade förslag. 

BESLUT 
Beslut i ärendet har fattats av tf. länsråd Katarina Ljunggren efter föredragning av 
strateg Mats Lindell vid avdelning näringsliv. 

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 




