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Remi s s , Ny tt reg el ver k för handel med utsläpps rä tter i
mi l jö ba l ken

Polismyndigheten förordar att det nya regelverket införs i miljöbalken i enlig-
het med förslagen i den tredje promemorian som remitterats inom ramen för
detta remissförfarande.1

Polismyndigheten vill peka på att det finns anledning att tydliggöra förutsätt-
ningarna för polisens skyldighet att lämna den hjälp som behövs för tillsynen.
Möjligheten att begära sådan hjälp ska förstås inte användas annat än när det
är nödvändigt, dvs. när det konstaterats att uppgiften inte kan lösas utan poli-
sens hjälp.2 Vad som åsyftas är att polisens särskilda kompetens och befogen-
het att använda våld är nödvändig för att utöva den offentliga kontrollen eller
för att verkställa beslut. I andra regelverk med liknande bestämmelser framgår
dessa förutsättningar uttryckligen.3 På det nu aktuella området har emellertid
både gällande och den nu föreslagna bestämmelsen inte utformats på ett sådant
sätt.4 Det bör i sammanhanget framhållas att polisen inte gör någon materiell
prövning av en begäran om hjälp (d.v.s. om en begäran överhuvudtaget bör
göras eller inte). Polisens prövning sker enbart på formella grunder. Om de
formella förutsättningarna är uppfyllda bifalles ansökan.

Mot angiven bakgrund föreslår Polismyndigheten att bestämmelsen om poli-
sens biträde vid tillsyn enligt det nu föreslagna regelverket uttryckligen anger
att biträde endast får begäras om det på grund av särskilda omständigheter kan
befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenhet att
använda våld behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl för begä-
ran. Ett sådant tydliggörande är angeläget och kan antas bidra till att polisens
resurser enbart kommer till användning i fall där det behövs.

I övrigt har Polismyndigheten inte några synpunkter på det som föreslås.

1 P r o me mo r ian med b etec k ni n gen ”D nr M2 0 2 0 /0 0 08 3 /R”.
2 Prop. 1997/98:45 s 298 Del 2.
3 Se bl.a. 27 § livsmedelslagen och prop. 2005/06:128 s. 223 ff.
4 Se i 7 kap. 4 § lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förslaget att den bestäm-
melsen ska ersättas av 28 kap. 1 § miljöbalken samt 8 § i samma kapitel.
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Juristen Tony Back har beslutat detta yttrande efter föredragning av juristen 
Fredrik Persson. 
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På avdelningschefens vägnar 
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