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  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 
 
Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
 
Tid: 2022-02-15 kl.  13:00 
Plats: Digitalt 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 
 
1 Upprop   
 
2 Val av justerare, Jonas Nyberg den 17/2, 

kl. 13:00 
  

 
3 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
4 Information från Nedre Dalälvens 

Intresseförening och NEDAB 
KS/2022:67  

 
5 Internkontroll av delegationsbeslut KS/2022:36  
 
6 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:36  
 
7 Information om Trafikverkets förslag till 

nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

KS/2022:67  

 
8 Information om preliminärt årsbokslut KS/2022:67  
 
9 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
10 Anmälan av ordförandebeslut - 

Montering av laddbox i fastighet 
KS/2022:68, 
KS/2021:1031 

 

 
11 Anmälan av ordförandebeslut - Planavtal 

- Ändring av detaljplan 1051 - Norra 
stationsområdet 

KS/2022:68, 
KS/2022:151 
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12 Anmälan av ordförandebeslut - 
SEKRETESS 

KS/2022:70  

 
13 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt av förordnade 
ledamöter 

KS/2022:69  

 
14 Förordnande av ledamöter avseende icke 

delegeringsbara beslut enligt Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och Lagen om vård av unga (LVU) 

KS/2022:121  

 
15 Återrapporteringen av organiserade 

företagsbesök 
KS/2022:64  

 
16 Bemyndigande att underteckna 

handlingar 
KS/2022:126  

 
17 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning - Borttag av punkt 
U005 

KS/2021:49  

 
18 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning - OmBaF002 
KS/2021:49  

 
19 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning - Ushb003 
KS/2021:49  

 
20 Förlängning år 2022 projekt Fossilfritt 

2030 
KS/2021:981  

 
21 Överenskommelse om Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Tierps kommun och Brottsofferjouren i 
Uppsala län 

KS/2021:980  

 
22 Särskilt driftbidrag för anskaffande av 

redskap till enskilda vägar 
KS/2021:912  

 
23 Tillsynsplan och behovsutredning för 

miljö- och hälsoskydd och strålskydd i 
Tierps kommun 2022-2024 

KS/2022:44  

 
24 Tillsynsplan och behovsutredning för 

miljö- och hälsoskydd och strålskydd i 
Tierps kommun 2022-2024 

KS/2022:44  
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25 Tillsynsplan och behovsutredning för 

offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 2022-2024 

KS/2022:44  

 
26 Tillsynsplan för plan- och bygglagen i 

Tierps kommun 2022 
KS/2022:45  

 
27 Ansökan om utdömande av vite KS/2022:39  
 
28 Svar på remiss - Handlingsplan 

klimatanpassning 2022-2027 
KS/2021:921  

 
29 Svar på remiss -  Utkast till 

lagrådsremiss Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning 

KS/2021:994  

 
30 Svar på remiss - Tillstånds- och 

tillsynsansvaret för Försvarets 
radioanstalts hantering av brandfarliga 
och explosiva varor 

KS/2021:923  

 
31 Svar på remiss - Förslag till Region 

Uppsalas kulturplan 2023-2026 
KS/2021:1033  

 
32 Remiss- Trafikverkets Förslag till 

nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

KS/2021:987  

 
33 Lokalförändring - Skärplinge 

brandstation och Söderfors brandstation 
KS/2021:957, 
KS/2021:958 

 

 
34 Ombudgetering av investeringsanslag 

2022 
KS/2022:46  

 
35 Fortsatt process fastighetsutredningen KS/2021:391  
 
36 Uthyrning av padelbanor och tennisbana KS/2022:50  
 
37 Nyttjande av konceptet Roligaste 

Sommarjobbet 2022 
KS/2022:113  

 
38 Interkommunal ersättning och bidrag till 

enskild verksamhet 2022 
KS/2022:141  
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39 Redovisning av ej besvarade motioner 
2022 

KS/2022:125  

 
40 (KF) Riktlinje för ekonomisk styrning KS/2021:1005  
 
41 (KF) Riktlinje för 

exploateringsredovisning 
KS/2021:1007  

 
42 (KF) Riktlinje för investeringar KS/2021:1006  
 
43 (KF) Reglemente för rådet för 

funktionshinderfrågor 
KS/2021:851  

 
44 (KF) Reglemente för kommunalt 

pensionärsråd 
KS/2021:850  

 
45 (KF) Revidering av Plan- och 

bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022 

KS/2021:827  

 
46 (KF) Humlepriset - ett pris i Pekens anda KS/2022:49  

 
 
 

 
Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  
 
Sara Sjödal    Maria Ekstrand 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.  

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-02 KS/2022:66
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-02-03 KS/2022:67
  

  
   
  
    

 
 
Information från Nedre Dalälvens Intresseförening och NEDAB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvens Intresseförening och NEDAB informerar om sin 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation (skickas ut efter sammanträdet) 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-31 2022:36  
  
   
  
    

 
 
Internkontroll - Redovisning av delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på 
kommunstyrelsens sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två 
delegationsbeslut från delegationspärmen. 
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på dagens sammanträde. Genomgången 
fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka överväganden som har gjorts, 
vilken typ av handlingar som ligger till grund för beslutet, vilken 
lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet och annat av vikt för 
ärendets handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen förståelse för och 
för att kommunstyrelsen ska kunna kontrollera att delegationen fungerar. 
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän. 
 
Valda delegationsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde den 
19 oktober 2021 

 Sa Tr 005, Beslut om parkeringstillstånd, Beslut nr/år: 47/ 2021 
 OmFu008, Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL, Period: 2021-10-01- 

2022-09-30 
 
Delegationsbeslut ” OmFu008, Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL, Period: 
2021-10-01-2022-09-30” redovisades på kommunstyrelsens sammanträde 
den 30 november 2021 § 238. På grund av sjukdom flyttas redovisningen 
av delegationsbeslut ”Sa Tr 005, Beslut om parkeringstillstånd, Beslut 
nr/år: 47” fram till kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. 
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I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-01 KS/2022:36
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av delegationsbeslut - KS februari 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:193 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:218 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:192 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:216 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:194 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:230 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:191 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30  
Handlingsid: KS 2022.215 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:190 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:206 Period:  2021-12-01 – 2021-12-31 
Handlingsid: KS 2022:262 Period:  2022-01-01 – 2022-01-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:196 Period: Lista 11 
Handlingsid: KS 2022:217 Period: Lista 12 
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Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2022:257 Period: 2021-11-16 – 2022-01-31 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:258 Period: 2021-11-15 – 2022-01-15 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2022:256 Period: 2021-11-15 – 2022-01-31 
 
Bygglov  
Handlingsid:KS 2022:260 Period: 2021-11-16 – 2022-02-01 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:KS 2022:259 Period: 2021-11-16 – 2022-02-01 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:KS 2022:261 Period:  2021-11-16 – 2022-02-01 
 
Skolskjuts  
Handlingsid:KS 2022:204 Period:2021-09-23 – 2021-09-23 
Handlingsid:KS 2022.205 Period:2021-10-01 – 2021-10-01 
Handlingsid:KS 2022:269 Period: 2021-11-17 – 2022-01-30 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution och Lex 
Handlingsid: KS 2022:321 och 2022:322 Period: Anmälda till 
kommunstyrelsens sammanträde 15 februari 2022, lista 1 och lista 2/2022 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 

 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-02-03 KS/2022:67
  

  
   
  
    

 
 
Information om Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Catrin Alvinder, samhällsplanerare infrastruktur, informerar om 
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Ärende 30 – KS 2021:987 – Remiss - Trafikverkets Förslag till 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
 
 
 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-02-02 KS/2022:66
  

  
   
  
    

 
 
Information om preliminärt bokslut 2021  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har nu sammanställt ett preliminärt resultat för 2021. 
Resultatet är +75 mnkr en budgetavvikelse på 48 mnkr. Avvikelserna avser 
framför allt intäkter i form av skatter och bidrag, men även intäkter för 
exploatering bidrar till den positiva avvikelsen. Positiva avvikelser på 
kostnadssidan avser bl.a. pensionskostnader och personalförsäkring.  
 
De verksamheter som redovisar negativt resultat 2021 kommer vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 9 mars redogöra för 
vidtagna och pågående åtgärder för en budget i balans 2022. Informationen 
kommer även ges vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars.  
 
Observera att informationen berör preliminärt bokslut 2021 och ej är 
behandlat av revisonen ännu.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga - Preliminärt bokslut 2021 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi  
Ekonomichef 
 



Ansvar Budget Utfall
Prognos
delåret

Avvikelse mot
budget

Avvikelse
prognos och

utfall

Revision -1 625 -1 556 -1 625 69 69
Valnämnd -29 -19 -22 10 3
Jävsnämnd -44 -30 -35 14 5
Gemensam service -77 630 -75 974 -77 382 1 656 1 408
Medborgarservice -54 644 -42 423 -39 321 12 221 -3 102
Finansiering 1 319 381 1 368 213 1 341 075 48 832 27 138
Kultur och fritid -76 011 -75 363 -76 011 648 648
Förskola -139 816 -135 499 -137 985 4 318 2 487
Grundskola -286 329 -284 238 -283 945 2 091 -293
Gymnasieskola -119 751 -131 945 -127 689 -12 194 -4 256
Områdeschef ÄO -284 131 -276 502 -278 998 7 629 2 496
Funktionshindradeomsorg -107 757 -109 737 -109 806 -1 980 69
Individ och familjeomsorg -148 963 -159 995 -160 063 -11 032 68

Totalt 22 651 74 933 48 193 52 282 26 740

Skatter och bidrag 1 382 728
Resultat i % av skatter och bidrag 5,4%



Avvikelse
Prognos och

utfall
Kommentar

4%
12%
14%
2%
-8% Exploatering
2%
1%
2%
0%
-3%
1%
0%
0%

118%



Kod

Konto
Konto
Konto

Årsbudget

Jan 21 - Dec 21

Konto
3 INTÄKTER/INKOMSTER 387 218
30 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 20 465
301 Försäljn varor, material 20 465
31 TAXOR OCH AVGIFTER 11 091
311 Förrättnings/granskn avg 7 449
313 Konsumtionsavgifter 147
319 Övriga taxor och avgifter 3 495
32 TAXOR OCH AVGIFTER B&U 16 390
321 Barnomsorgsavgifter 16 136
325 Terminsavgifter 234
326 Ers övr utbildning 20
33 TAXOR & AVGIFTER SOC.OMS. 11 268
331 Hemtjänstavgift 5 315
332 Omvårdnadsavgift 3 343
333 HSL-insatser 665
335 Trygghetslarm 1 223
336 Egenavgift färdtjänst 300
337 Egenavgift särsk boende 212
339 Övriga egenavg soc omsorg 210
34 HYROR OCH ARRENDEN 75 133
341 Bostads och lokalhyror 73 521
342 Markhyror och arrenden 727
343 Fordons och maskinhyror 655
344 Hyror inventarier/mater 40
349 Övriga hyror och arrenden 191
35 BIDRAG 79 807
351 Driftbidrag från staten 65 561
354 Ers förs kassa pers ass 6 611
356 Momsbidr vid köp av vht 7 301
357 Statliga investeringsbidr 335
359 Övriga bidrag 0
36 FÖRS VERKSAMH/KONSULTTJÄN 167 533
361 Förs vht Kommuner Landsti 166 843
363 Förs konsulttj o andra tj 55
365 Återvunna avskr kundförl 10
369 ÖVR ERSÄTTN O INTÄKTER 625
37 ÖVRIGA INTÄKTER 0
372 Försäljning exploatering 0
38 FÖRSÄLJNING ANLÄGGNINGSTG 75
381 Försäljn maskiner/invent 75
382 Försäljn mark/anläggn 0
39 ÖVRIGA INTÄKTER 5 456
390 2 903
398 2 553

0
Konto 0
4 KOSTNADER/UTGIFTER -247 256



40 INKÖP ANLÄGGNINGSTILLG 0
402 Inköp av maskiner/invent 0
41 INKÖP ANL/UNDERH MATR -21
410 Anläggnings/underhållsmat -21
42 0
422 Anskaff förs exploatering 0
45 BIDRAG/TRANSFERERINGAR -53 859
451 Bidrag till enskilda -32 472
452 Bostadssociala bidrag -2 200
453 Bidr till föreningar mfl -18 367
454 Bidr t statlig infrastr -819
46 ENTREPRENADER/KÖP VHT -193 376
462 0
463 Köp av huvudverksamhet -193 376

0
Konto 0
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT -985 391
50 LÖNER ARBETAD TID -643 204
501 Arvoden förtroendevalda -5 670
502 Löner till arbetstagare -623 291
503 Löner beredskapsarbetare -4 115
504 Uppdrgstagare -9 948
505 Upplupna löner -180
509 Övriga/löner arvoden 0
51 LÖNER EJ ARBETAD TID -28 176
511 Semesterlön -19 959
512 Sjuklön -3 217
513 Lön vid tjänstledighet 0
515 Upplupna semesterlöner -5 000
519 Övriga löner ej arb tid 0
53 ANDRA ERSÄTTNINGAR 0
531 Avgångsvederlag 0
55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR -3 853
551 Traktamenten 0
552 Bilersättningar -228
553 Omkostnadsersättningar -3 599
559 Övr kostnadsersättningar -26
56 SOCIALA AVGIFTER -247 294
561 Lagstadgad arb giv avgift -231 085
563 Särskild löneskatt -15 810
567 Arbetsmarknadsförsäkr -100
568 Grupplivförsäkring -200
569 Övriga sociala avgifter -100
57 PENSIONSKOSTNADER -62 864
571 Pensionsförsäkringspremie -74
572 Förändring pensionsavsätt -6 702
573 Pensionsutbetalningar -23 652
574 Förvaltningsavgifter -300
575 Penskostn avgiftsbest ÅP -32 135
58 PERSONALSOC KOSTNADER 0

0
Konto 0



6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD -274 944
60 LOKAL/MARKHYROR -194 270
601 Lokalhyror -194 062
602 Markhyror -208
61 FASTIGHETSKOST/ENTREPRENA -10 424
613 Städ o renhållning -5 758
615 Mindre rep o uhåll fastig -2 681
617 Husbygg anlägg repentrepr 0
618 -575
619 Övriga fastighetskostnade -1 410
62 BRÄNSLE ENERGI VATTEN -8 421
621 Elavgifter -4 292
623 Värme och kyla -3 184
628 Vatten och avloppsavgift -945
63 HYRA/LEASING ANL.TILLGÅNG -5 054
631 Hyra/leasing arb.maskiner -30
632 Hyra/leasing inventarier -5 024
64 FÖRBRUKNINGSINV/MATERIAL -39 172
641 Förbrukningsinventarier -4 161
643 Böcker tidningar facklitt -4 459
644 Livsmedel -16 059
645 Laboratorie/läke/sjukvmat -2 576
646 Övr förbrukningsmaterial -1 234
648 Arbetskläder skyddskläder -2 216
649 Övriga förbrukningsinv. -8 467
65 KONTORSMATERIAL TRYCK -976
650 Kontorsmaterial tryck -150
651 Kontorsmaterial -237
654 IT-material -480
655 Trycksaker -109
66 REPARATIONER/UNDERHÅLL -3 284
660 Rep/underhåll mask/inv -3 213
665 Rep/underhåll förbrukninv -71
68 TELE/DATAKOM POSTBEFORDR -7 404
681 Telekommunikation -2 325
683 Datakommunikation -4 460
685 Porto -619
69 KOSTNADER FÖR TRANSPORTME -5 940
691 Drivmedel -1 534
692 Fordonsskatt -314
695 Hyra/leasing bilar/transp -3 965
696 Trängselskatt egna fordon 0
699 Övr kostn transportmedel -127

0
Konto 0
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN -223 406
70 TRANSPORTER OCH RESOR -35 724
701 Transporter -34 375
705 Resekostnader -1 349
71 REPRESENTATION -1 159
710 Representation -118
711 Personalrepresentation -1 041



72 ANNONSER REKLAM INFORMAT -592
722 Annonsering -375
723 Reklam information -217
73 FÖRSÄKRINGSAVG RISKKOSTN -2 935
731 Försäkringsavgifter -2 415
732 Självrisker -4
733 Larm och bevakning -296
734 Brandskydd -132
735 Kundförluster -88
736 Skadestånd 0
74 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER -151 614
743 Administrativa tjänster -88 285
745 Konsultkostnader -13 559
746 Måltider -42 310
747 Hälso-& friskvårdstjänste -1 420
749 Övriga främmande tjänster -6 041
75 Tillfälligt inhyrd person -2 385
751 -2 385
76 DIVERSE KOSTNADER -5 592
761 Avgifter -2 705
764 Div skatter/offentl avg -44
765 Avg kurser o konferanser -2 844
769 0
78 REA FÖRLUSTER/PERIODISERI 3 735
781 Förlust maskiner inventar 0
782 Förlust mark o byggnad 0
784 Förlust övriga anl tillg 0
787 Förändring av avsättning 3 735
79 AVSKRIVNINGAR -27 139
790 Avskrivningar -6 062
791 Avskr immatr tillgångar -329
792 Avskr byggn/tekn anl -16 203
793 Avskr maskiner/invent -4 545
795 Nedskrivning anl tillgång 0

0
Konto 0
8 ÖVRIGA INTÄKTER/KOSTNADER 1 366 429
80 SKATTEINTÄKTER 919 094
801 Allmän kommunalskatt 926 592
805 Skatteavräkning -7 498
82 BIDR FR UTJÄMNINGSSYSTEM 447 894
821 281 791
823 0
824 63 223
825 28 589
826 18 858
828 55 434
829 Övriga gen statsbidrag 0
84 FINANSIELLA INTÄKTER 19 625
841 Utdelning aktier andelar 360
844 Ränteintäkter 20
845 Ränteintäkter kundfordr 130



846 Kapitalinkomster 13 609
849 Övr finansiella intäkter 5 506
85 FINANSIELLA KOSTNADER -6 436
852 Räntekostnader upplåning -3 000
853 Ränta pensionsavsättn -2 679
855 Räntekostn leverantörssk -3
857 Bankkostnader -134
859 Övr finansiella kostnader -620
86 KAPITALKOSTNADER -13 750
862 Kapitalkostnader -13 750
Totaler 22 651



Redovisat

Jan 21 - Mån 13 21

Avvikelse mot
periodiserad budg.

Redovisat
föregående år
Jan 20 - Dec 20

475 929 88 711 440 092
16 368 -4 097 16 296
16 368 -4 097 16 296
13 784 2 693 9 695
8 775 1 326 6 167
136 -11 165

4 874 1 378 3 363
17 989 1 599 15 730
17 793 1 657 15 420

168 -66 280
27 7 29

10 891 -377 10 981
5 612 297 5 370
2 714 -629 3 108
581 -84 594

1 324 101 1 232
306 6 335
250 38 249
104 -106 93

72 457 -2 676 72 161
70 768 -2 753 70 832
1 006 279 516
455 -200 577
32 -8 36

195 4 199
145 582 65 775 125 940
115 385 49 824 109 090

7 512 901 6 938
12 290 4 989 8 810

448 113 337
9 947 9 947 764

163 568 -3 964 164 867
162 767 -4 075 162 046

53 -2 423
90 80 80

658 33 2 318
13 265 13 265 4 970
13 265 13 265 4 970
1 969 1 894 8 435
240 165 74

1 729 1 729 8 361
20 056 14 600 11 018
18 901 15 998 9 669
1 155 -1 398 1 349

0 0 0
0 0 0

-270 784 -23 529 -232 821



-93 -93 -21
-93 -93 -21

-309 -288 -391
-309 -288 -391
-961 -961 -848
-961 -961 -848

-55 300 -1 441 -53 191
-33 827 -1 355 -31 857
-1 873 327 -2 320

-18 781 -414 -18 195
-819 0 -819

-214 121 -20 745 -178 369
0 0 -4

-214 121 -20 745 -178 365
0 0 0
0 0 0

-967 592 17 799 -965 335
-594 042 49 162 -581 388

-5 988 -319 -5 316
-572 001 51 290 -555 860

-4 260 -145 -5 603
-10 489 -541 -9 928
-1 361 -1 181 -4 622

58 58 -59
-88 625 -60 450 -91 461
-71 547 -51 588 -67 218
-17 440 -14 223 -19 914
-1 067 -1 067 -921
1 528 6 528 -3 345
-99 -99 -64

-930 -930 -61
-930 -930 -61

-4 019 -166 -4 163
-9 -9 -14

-391 -162 -542
-3 601 -2 -3 566

-19 7 -41
-215 877 31 417 -222 059
-199 110 31 975 -205 729
-15 893 -84 -15 447

-669 -569 -638
-182 18 -182
-22 78 -63

-64 098 -1 235 -66 202
-1 100 -1 026 -1 077
-4 798 1 904 -7 848

-24 592 -940 -29 262
-496 -196 -34

-33 113 -978 -27 980
0 0 0
0 0 0
0 0 0



-300 802 -25 858 -341 793
-202 387 -8 118 -246 518
-202 198 -8 136 -246 307

-189 18 -211
-15 799 -5 375 -13 645
-6 813 -1 055 -5 863
-5 977 -3 297 -5 083
-619 -619 -298
-851 -276 -1 017

-1 540 -130 -1 385
-9 225 -804 -8 558
-5 376 -1 085 -5 201
-3 060 124 -2 685
-788 157 -672

-1 429 3 625 -5 032
-173 -143 -62

-1 255 3 768 -4 970
-51 155 -11 983 -48 224
-7 096 -2 935 -4 993
-4 548 -89 -4 695

-16 301 -242 -16 681
-3 376 -800 -3 928
-1 475 -241 -1 369
-3 097 -881 -2 480

-15 262 -6 795 -14 078
-7 767 -6 792 -1 417

0 150 0
-388 -151 -363

-7 315 -6 835 -938
-64 45 -116

-3 997 -713 -3 511
-3 635 -422 -3 244
-362 -291 -267

-6 329 1 075 -8 793
-1 389 936 -2 685
-4 345 116 -5 476
-595 24 -633

-2 714 3 226 -6 094
-1 881 -347 -1 499
-473 -159 -315
-253 3 712 -4 150

0 0 0
-106 20 -130

0 0 0
0 0 0

-247 083 -23 677 -215 041
-30 630 5 095 -34 512
-30 384 3 991 -33 693

-246 1 103 -820
-2 043 -885 -1 707

-77 41 -30
-1 966 -925 -1 677



-900 -309 -750
-649 -275 -499
-251 -34 -251

-3 683 -748 -4 042
-2 857 -442 -2 455

-19 -15 -34
-403 -108 -756
-175 -42 -188
-229 -141 -550

0 0 -60
-155 007 -3 393 -137 233
-87 532 754 -71 424
-19 765 -6 206 -19 325
-40 478 1 832 -39 643
-1 780 -360 -630
-5 453 588 -6 211
-8 197 -5 812 -5 566
-8 197 -5 812 -5 566
-8 838 -3 246 -4 900
-3 505 -800 -3 057
-365 -322 -151

-2 614 230 -1 538
-2 354 -2 354 -155
2 055 -1 680 3 147
-16 -16 -7

-1 790 -1 790 0
0 0 0

3 862 127 3 154
-39 839 -12 700 -29 476
-4 214 1 849 -5 868
-339 -10 -301

-16 553 -350 -15 374
-9 633 -5 088 -4 129
-9 100 -9 100 -3 803

0 0 0
0 0 0

1 386 386 19 958 1 314 535
929 623 10 529 884 087
901 740 -24 852 904 352
27 883 35 381 -20 265

453 104 5 210 428 906
286 834 5 043 268 347

0 0 21
63 460 238 21 629
28 517 -72 29 579
18 404 -454 15 143
55 889 455 50 056

0 0 44 131
20 801 1 175 23 265
1 014 654 1 881

28 7 178
134 4 129



12 008 -1 601 15 193
7 617 2 111 5 885
-5 134 1 302 -6 529
-2 559 441 -2 750
-2 140 540 -3 325

-17 -14 -11
-417 -283 -430

-2 618 -13
-12 008 1 742 -15 193
-12 008 1 742 -15 193
76 054 53 403 -361



Kod

Konto
Konto

Årsbudget

Jan 21 - Dec 21

Konto
3 INTÄKTER/INKOMSTER 387 217 600,00
30 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 20 464 700,00
31 TAXOR OCH AVGIFTER 11 091 100,00
32 TAXOR OCH AVGIFTER B&U 16 390 000,00
33 TAXOR & AVGIFTER SOC.OMS. 11 268 000,00
34 HYROR OCH ARRENDEN 75 133 100,00
35 BIDRAG 79 807 200,00
36 FÖRS VERKSAMH/KONSULTTJÄN 167 532 600,00
37 ÖVRIGA INTÄKTER 0,00
38 FÖRSÄLJNING ANLÄGGNINGSTG 75 000,00
39 ÖVRIGA INTÄKTER 5 455 900,00

Konto
4 KOSTNADER/UTGIFTER -247 255 500,00
40 INKÖP ANLÄGGNINGSTILLG 0,00
41 INKÖP ANL/UNDERH MATR -21 000,00
42 0,00
45 BIDRAG/TRANSFERERINGAR -53 858 800,00
46 ENTREPRENADER/KÖP VHT -193 375 700,00

Konto
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT -985 390 800,00
50 LÖNER ARBETAD TID -643 204 400,00
51 LÖNER EJ ARBETAD TID -28 175 600,00
53 ANDRA ERSÄTTNINGAR 0,00
55 KOSTNADSERSÄTTNINGAR -3 852 900,00
56 SOCIALA AVGIFTER -247 294 400,00
57 PENSIONSKOSTNADER -62 863 500,00

Konto
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD -274 943 600,00
60 LOKAL/MARKHYROR -194 269 500,00
61 FASTIGHETSKOST/ENTREPRENA -10 424 100,00
62 BRÄNSLE ENERGI VATTEN -8 420 800,00
63 HYRA/LEASING ANL.TILLGÅNG -5 053 700,00
64 FÖRBRUKNINGSINV/MATERIAL -39 171 900,00
65 KONTORSMATERIAL TRYCK -975 500,00
66 REPARATIONER/UNDERHÅLL -3 284 000,00
68 TELE/DATAKOM POSTBEFORDR -7 404 400,00
69 KOSTNADER FÖR TRANSPORTME -5 939 700,00

Konto
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN -223 405 500,00
70 TRANSPORTER OCH RESOR -35 724 400,00
71 REPRESENTATION -1 158 800,00
72 ANNONSER REKLAM INFORMAT -591 500,00
73 FÖRSÄKRINGSAVG RISKKOSTN -2 934 900,00



74 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER -151 614 300,00
75 Tillfälligt inhyrd person -2 385 000,00
76 DIVERSE KOSTNADER -5 592 200,00
78 REA FÖRLUSTER/PERIODISERI 3 735 000,00
79 AVSKRIVNINGAR -27 139 400,00

Konto
8 ÖVRIGA INTÄKTER/KOSTNADER 1 366 428 700,00
80 SKATTEINTÄKTER 919 094 300,00
82 BIDR FR UTJÄMNINGSSYSTEM 447 894 400,00
84 FINANSIELLA INTÄKTER 19 625 400,00
85 FINANSIELLA KOSTNADER -6 435 900,00
86 KAPITALKOSTNADER -13 749 500,00
Totaler 22 650 900,00



Redovisat

Jan 21 - Mån 13 21

Avvikelse mot
periodiserad budg.

Redovisat
föregående år
Jan 20 - Dec 20

475 928 564,50 88 710 964,50 440 092 452,84
16 367 924,41 -4 096 775,59 16 295 838,44
13 784 013,61 2 692 913,61 9 695 180,89
17 988 663,10 1 598 663,10 15 730 214,00
10 890 846,88 -377 153,12 10 980 766,59
72 457 100,52 -2 675 999,48 72 161 087,52

145 581 729,21 65 774 529,21 125 939 508,88
163 568 129,53 -3 964 470,47 164 866 557,40
13 264 700,00 13 264 700,00 4 969 760,00
1 969 178,00 1 894 178,00 8 435 363,16

20 056 279,24 14 600 379,24 11 018 175,96

-270 784 064,31 -23 528 564,31 -232 820 730,44
-92 935,98 -92 935,98 -21 410,26

-309 324,88 -288 324,88 -391 335,53
-960 870,00 -960 870,00 -847 541,50

-55 300 261,57 -1 441 461,57 -53 191 209,23
-214 120 671,88 -20 744 971,88 -178 369 233,92

-967 592 018,73 17 798 781,27 -965 335 160,89
-594 041 999,42 49 162 400,58 -581 388 035,94
-88 625 330,73 -60 449 730,73 -91 461 336,48

-929 994,04 -929 994,04 -60 800,00
-4 019 354,33 -166 454,33 -4 163 468,23

-215 876 954,05 31 417 445,95 -222 059 212,43
-64 098 386,16 -1 234 886,16 -66 202 307,81

-300 801 915,63 -25 858 315,63 -341 792 665,24
-202 387 169,21 -8 117 669,21 -246 517 506,23
-15 799 252,15 -5 375 152,15 -13 645 099,35
-9 225 037,30 -804 237,30 -8 557 697,95
-1 428 650,67 3 625 049,33 -5 031 823,15

-51 154 944,03 -11 983 044,03 -48 224 342,46
-7 767 028,21 -6 791 528,21 -1 417 280,94
-3 996 952,17 -712 952,17 -3 511 378,47
-6 329 043,56 1 075 356,44 -8 793 352,46
-2 713 838,33 3 225 861,67 -6 094 184,23

-247 082 578,72 -23 677 078,72 -215 040 550,56
-30 629 788,35 5 094 611,65 -34 512 196,03
-2 043 305,06 -884 505,06 -1 707 323,31
-900 136,71 -308 636,71 -749 905,03

-3 683 078,97 -748 178,97 -4 042 369,69



-155 007 079,55 -3 392 779,55 -137 233 263,36
-8 197 297,04 -5 812 297,04 -5 566 143,84
-8 838 165,93 -3 245 965,93 -4 900 488,64
2 055 340,37 -1 679 659,63 3 146 724,15

-39 839 067,48 -12 699 667,48 -29 475 584,81

1 386 386 211,36 19 957 511,36 1 314 535 445,45
929 623 495,00 10 529 195,00 884 086 996,00
453 104 189,56 5 209 789,56 428 905 710,50
20 800 673,00 1 175 273,00 23 264 664,35
-5 134 320,27 1 301 579,73 -6 529 351,17

-12 007 825,93 1 741 674,07 -15 192 574,23
76 054 198,47 53 403 298,47 -361 208,84



Kod

Konto
Konto

Årsbudget

Jan 21 - Dec 21

46 ENTREPRENADER/KÖP VHT -193 375 700,00
79 AVSKRIVNINGAR -27 139 400,00
64 FÖRBRUKNINGSINV/MATERIAL -39 171 900,00
60 LOKAL/MARKHYROR -194 269 500,00
65 KONTORSMATERIAL TRYCK -975 500,00
75 Tillfälligt inhyrd person -2 385 000,00
61 FASTIGHETSKOST/ENTREPRENA -10 424 100,00
30 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 20 464 700,00
36 FÖRS VERKSAMH/KONSULTTJÄN 167 532 600,00
74 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER -151 614 300,00
76 DIVERSE KOSTNADER -5 592 200,00
69 KOSTNADER FÖR TRANSPORTME -5 939 700,00
63 HYRA/LEASING ANL.TILLGÅNG -5 053 700,00
70 TRANSPORTER OCH RESOR -35 724 400,00
82 BIDR FR UTJÄMNINGSSYSTEM 447 894 400,00
80 SKATTEINTÄKTER 919 094 300,00
37 ÖVRIGA INTÄKTER 0,00
39 ÖVRIGA INTÄKTER 5 455 900,00
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT -985 390 800,00
Totaler 22 650 900,00
35 BIDRAG 79 807 200,00
3 INTÄKTER/INKOMSTER 387 217 600,00
Konto

Konto

Konto
Konto

Konto



Redovisat

Jan 21 - Mån 13 21

Avvikelse mot
periodiserad budg.

Redovisat
föregående år
Jan 20 - Dec 20

-214 120 671,88 -20 744 971,88 -178 369 233,92
-39 839 067,48 -12 699 667,48 -29 475 584,81
-51 154 944,03 -11 983 044,03 -48 224 342,46

-202 387 169,21 -8 117 669,21 -246 517 506,23
-7 767 028,21 -6 791 528,21 -1 417 280,94
-8 197 297,04 -5 812 297,04 -5 566 143,84

-15 799 252,15 -5 375 152,15 -13 645 099,35
16 367 924,41 -4 096 775,59 16 295 838,44

163 568 129,53 -3 964 470,47 164 866 557,40
-155 007 079,55 -3 392 779,55 -137 233 263,36

-8 838 165,93 -3 245 965,93 -4 900 488,64
-2 713 838,33 3 225 861,67 -6 094 184,23
-1 428 650,67 3 625 049,33 -5 031 823,15

-30 629 788,35 5 094 611,65 -34 512 196,03
453 104 189,56 5 209 789,56 428 905 710,50
929 623 495,00 10 529 195,00 884 086 996,00
13 264 700,00 13 264 700,00 4 969 760,00
20 056 279,24 14 600 379,24 11 018 175,96

-967 592 018,73 17 798 781,27 -965 335 160,89
76 054 198,47 53 403 298,47 -361 208,84

145 581 729,21 65 774 529,21 125 939 508,88
475 928 564,50 88 710 964,50 440 092 452,84
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-01 KS/2022:73
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
 

 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent  
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-01 KS/2022:68
  

  
   
  
    

 
 
Anmälan av ordförandebeslut  - Yttrande avseende montering av 
laddbox i fastighet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid 
brådskande ärende; 
 

 Lex 2021:1031, Yttrande avseende montering av laddbox i 
fastighet, 2021-12-20 

 
Beslutsunderlag 

 Ordförandebeslut enligt ovan  
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-04 KS/2022:68
  

  
   
  
    

 
 
Anmälan av ordförandebeslut - Planavtal - Ändring av detaljplan 
1051 - Norra stationsområdet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid 
brådskande ärende; 
 

 EDP 2021/777 , Planavtal - Ändring av detaljplan 1051 - Norra 
stationsområdet,  2021-12-15 
 

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



















SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 
2021-12-15 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 149
Dnr    EDP 2021-777

Planavtal - Ändring av detaljplan 1051 - Norra stationsområdet 

Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att underteckna planavtal gällande ändring av detaljplan DP 1051 – Norra 
stationsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet samhällsbyggnad fattade 2021-06-22 § 70 beslut om att lämna 
positivt planbesked, för fastigheten fastigheten Tierp 74:9, samt att uppdra 
till samhällsbyggnadsenheten att inleda arbete med upprättande av 
detaljplan i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. §§ 2-5. 

Innan arbete med upprättande av detaljplan påbörjas tecknas ett planavtal 
mellan kommunen och exploatören. Planavtalet syftar till att fastställa 
parternas ansvar, fördelning av kostnader och andra åtaganden mellan 
parterna i samband med ändring av detaljplanen. 

Planavtalet utgör en avsiktsförklaring från parterna om att en planprocess 
ska inledas och arbete med ändring av detaljplan ska genomföras. En 
planprocess innebär att kommunens planavdelning på uppdrag av 
kommunstyrelsen utreder och prövar lämpligheten för att ge en sökt åtgärd 
stöd i detaljplan. Parterna ska verka för att gemensamt lösa de frågor som är 
föranledda av planuppdraget. Planavtalet innebär ingen förpliktelse från 
kommunens sida att anta detaljplanen och utgör inga garantier för att 
planarbetet till slut kommer att leda fram till en lagakraftvunnen och därmed 
juridiskt bindande detaljplan. 

Då nästa sammanträde för kommunstyrelsen infaller först den 15 februari 
2022 finns det behov av ett beslut av kommunstyrelsens ordförande 
eftersom detta är ett angeläget utvecklingsprojekt för såväl sökanden som 
kommunen. Utskottet samhällsbyggnad bedömer att detta ärende är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas och rekommenderar 
därför kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut i frågan i enlighet med 
delegationspunkt Ks011.   

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Genom avtalet tydliggörs exploatörens ansvar att ersätta kommunen för de 
faktiska kostnader som uppkommer vid detaljplanens formella 
handläggande fram till och med ett eventuellt antagande av detaljplanen.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 ÄDP 1051 – Norra stationsområdet - Planavtal  
 ÄDP 1051 – Norra stationsområdet - Bilaga 1 Kostnadsberäkning  
 ÄDP 1051 – Norra stationsområdet - Bilaga 2 Karta  

 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet 
 Chef Planering och Myndighet  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-02 KS/2022:121
  

  
   
  
    

 
 
Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara beslut 
enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen 
om vård av unga (LVU) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 och 
2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM (Lagen 
om vård av missbrukare),  
 
Viktoria Söderling (S)  
Barbro Wiklund (S)  
Åsa Sikberg (M)  
Linda Friberg (S)  
Alexander Karlsson (V)  
Anders Hällbom (MP)  
Emma Lokander (M)  
Alfred Mujambere (L)  
Lotta Carlberg (C), samt  
 
att tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen § 89/2021 upphör att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får 
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin 
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som inte 
är möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är 
delegerbara. I 10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande beslutanderätten 
som innebär att kommunstyrelsens ordförande enligt lag har rätt att fatta 
beslut i angivna frågor när kommunstyrelsens eller utskottets beslut inte kan 
avvaktas. Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan 
beslutanderätten följer direkt genom lag.  
 
Kommunstyrelsen kan även förordna kompletterande beslutanderätt till annan 
ledamot. Ledamöter som förordnats ska vara namngivna. 
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Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Administrativ assistent Ledningsstöd  
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-20 KS/2022:64
  

  
   
  
    

 
 
Återrapportering av organiserade företagsbesök 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär  
som fylls i.  
 
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion  
från kommunen skall delta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sammanställning av organiserade företagsbesök  

 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent  
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-03 KS/2022:126
  

  
   
  
    

 
 
Bemyndigande att underteckna handlingar 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att 
underteckna handlingar enligt nedan från och med den 16 februari 2022, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 214/2022 upphör att gälla från 
och med den 16 februari 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som 
krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
tillförordnad chef samhällsbyggnad chef Anna Persson.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive verksamhetsområde som krävs för verkställighet av 
beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt.  
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
HR-chef Håkan Sandberg  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren  
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
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Verksamhetschef kultur- och fritid Kristina Hadziresic 
Ekonomichef Veikko Niemi 
 
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller  HR-chef 
Håkan Sandberg. 
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med HR-chef Håkan Sandberg eller lönekonsult Pia 
Eriksson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet och 
avtalsförslaget ska först stämmas av koncerninternt.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

  
 Kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
  Ekonomienheten  
 HR-chef  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten  
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I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 124 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - Borttag 
av punkt U005  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 18 februari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst 
ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över från det organ som har den 
självständiga beslutanderätten till någon annan (6 kap. 37-39 §§ samt 7 kap. 
5-7 §§ KL). Det kan vara en förtroendevald, ett utskott eller en anställd. Den 
som medges sådan överflyttad beslutanderätt kallas delegat. De ärenden 
som delegaten har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens 
delegationsordning. För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån 
gällande lagar och förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
En delegation måste tolkas restriktivt eftersom det utgör ett undantag från 
huvudregeln om vem som ska fatta beslut (ansvarig nämnd/KS). För att vara 
gällande måste beslutanderätten därför vara uttryckligen delegerad. I 
förarbetena till KL, prop. 2016/17:171, s. 206, anges att när nämnden 
delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som 
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Någon analog tolkning av 
omfattningen av ett delegationsbemyndigande eller till vem det ges bör 
därmed inte heller vara tillåten. 
 
Kommunstyrelsen kan – med undantag för när delegation inte är tillåten 
enligt 6 kap. 38 § KL – delegera beslutsrätt till bland annat ett utskott. För 
utskotten föreligger ingen rätt till vidaredelegation (jfr vad som gäller 
delegation för förvaltningschef i 7 kap. 6 § KL). Är ett utskott förhindrat att 
fatta beslut så går ärendet i praktiken tillbaka till ansvarig nämnd/KS.  
 
För det fall nämndens avgörande inte kan avvaktas så finns undantagsregeln 
i 6 kap. 39 § KL om att en nämnds ordförande (eller annan särskilt 
förordnad ledamot i nämnden) kan fatta beslut i brådskande ärenden. En 
delegation till ett sådant ”ordförandeförordnande” motsvarar den s.k. 
kompletterande beslutsrätt vilken i viss speciallagstiftning finns för  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

nämndordförande eller annan förordnad ledamot (se ex. 6 § LVU och 13 § 
LVM). För brådskande beslut enligt bland annat LVU och LVM föreligger 
redan genom beslut KS 2020/930 denna typ av förordnanden av ledamöter. 
 
I vare sig KL eller annan lagstiftning medges att ett förordnande enligt 6 
kap. 39 § KL kan avse annat än en nämndordförande/vice ordförande. För 
annan särskilt förordnad ledamot gäller vidare att det ska vara en namngiven 
person (jfr JO:s ämbetsberättelse 2008/09 s. 317) och att det ska vara en 
ordinarie nämndledamot. Det ska förtydligas att för sedvanlig delegation 
enligt 6 kap. 37 § KL kan dock även en ersättare vara delegat. 
 
I KL saknas helt reglering som avser befogenheter för ordförande för ett 
utskott. Eftersom det inte finns någon laglig rätt för en utskottsordförande 
att, i den befattningen, fatta brådskande beslut i enlighet med 6 kap. 39 § KL 
så bör befintlig delegationspunkt U005 om att utskottsordförande medges att 
fatta beslut i utskottets ställe utgå. Brådskande ärenden får i stället hanteras 
genom befintligt ordförandeförordnande till kommunstyrelsens ordförande i 
enlighet med delegationsordningens punkt Ks011 eller genom att en eller 
flera ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen särskilt förordnas i enlighet 
med 6 kap. 39 § KL. Det föreligger därvid inget hinder mot att en ledamot 
som är utskottsordförande blir särskilt förordnad om övriga förutsättningar 
för detta är uppfyllda.  
 
Nicklas Rydgren, kommunjurist, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2021. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-12-01 KS 2021/49
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av delegationsordningen  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 18 februari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst 
ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över från det organ som har den 
självständiga beslutanderätten till någon annan (6 kap. 37-39 §§ samt 7 
kap. 5-7 §§ KL). Det kan vara en förtroendevald, ett utskott eller en 
anställd. Den som medges sådan överflyttad beslutanderätt kallas delegat. 
De ärenden som delegaten har rätt att fatta beslut i anges i 
kommunstyrelsens delegationsordning. För att hålla delegationsordningen 
aktuell utifrån gällande lagar och förordningar, uppdateras den 
regelbundet.  
 
En delegation måste tolkas restriktivt eftersom det utgör ett undantag från 
huvudregeln om vem som ska fatta beslut (ansvarig nämnd/KS). För att 
vara gällande måste beslutanderätten därför vara uttryckligen delegerad. I 
förarbetena till KL, prop. 2016/17:171, s. 206, anges att när nämnden 
delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som 
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Någon analog tolkning av 
omfattningen av ett delegationsbemyndigande eller till vem det ges bör 
därmed inte heller vara tillåten. 
 
Kommunstyrelsen kan – med undantag för när delegation inte är tillåten 
enligt 6 kap. 38 § KL – delegera beslutsrätt till bland annat ett utskott. För 
utskotten föreligger ingen rätt till vidaredelegation (jfr vad som gäller 
delegation för förvaltningschef i 7 kap. 6 § KL). Är ett utskott förhindrat 
att fatta beslut så går ärendet i praktiken tillbaka till ansvarig nämnd/KS.  
 
För det fall nämndens avgörande inte kan avvaktas så finns 
undantagsregeln i 6 kap. 39 § KL om att en nämnds ordförande (eller 
annan särskilt förordnad ledamot i nämnden) kan fatta beslut i brådskande 
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ärenden. En delegation till ett sådant ”ordförandeförordnande” motsvarar 
den s.k. kompletterande beslutsrätt vilken i viss speciallagstiftning finns 
för  nämndordförande eller annan förordnad ledamot (se ex. 6 § LVU och 
13 § LVM). För brådskande beslut enligt bland annat LVU och LVM 
föreligger redan genom beslut KS 2020/930 denna typ av förordnanden av 
ledamöter. 
 
I vare sig KL eller annan lagstiftning medges att ett förordnande enligt 6 
kap. 39 § KL kan avse annat än en nämndordförande/vice ordförande. För 
annan särskilt förordnad ledamot gäller vidare att det ska vara en 
namngiven person (jfr JO:s ämbetsberättelse 2008/09 s. 317) och att det 
ska vara en ordinarie nämndledamot. Det ska förtydligas att för sedvanlig 
delegation enligt 6 kap. 37 § KL kan dock även en ersättare vara delegat. 
 
I KL saknas helt reglering som avser befogenheter för ordförande för ett 
utskott. Eftersom det inte finns någon laglig rätt för en utskottsordförande 
att, i den befattningen, fatta brådskande beslut i enlighet med 6 kap. 39 § 
KL så bör befintlig delegationspunkt U005 om att utskottsordförande 
medges att fatta beslut i utskottets ställe utgå. Brådskande ärenden får i 
stället hanteras genom befintligt ordförandeförordnande till 
kommunstyrelsens ordförande i enlighet med delegationsordningens punkt 
Ks011 eller genom att en eller flera ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen 
särskilt förordnas i enlighet med 6 kap. 39 § KL. Det föreligger därvid 
inget hinder mot att en ledamot som är utskottsordförande blir särskilt 
förordnad om övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.  
 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2021-11-11   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik:  

U005 Besluta i utskottets ärenden om de är så 
brådskande att utskottets avgörande inte kan 
avvaktas (För socialtjänsten gäller delegat 
enligt fastställd tjänstgöringsplan) 
 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: U005 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

6 kap. 39 § Kommunallagen 
(2017:725), KL 
 

Delegat: Utskottsordförande 
 

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Ett s.k. ordförandeförordnande enligt 6 kap. 39 § KL att fatta 
beslut i brådskande ärenden kan inte avse annat än en nämndordförande 
eller annan särskilt förordnad ledamot. Eftersom det inte finns någon laglig 
rätt för en utskottsordförande att, i den befattningen, fatta brådskande 
beslut i enlighet med 6 kap. 39 § KL så bör befintlig delegationspunkt 
U005 om att utskottsordförande medges att fatta beslut i utskottets ställe 
utgå. 
 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 125 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021 - 
OmBaF002  
 
Beslut  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt  
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 18 februari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
  
Från och med den 1 januari 2022 kommer bekräftelse av föräldraskap att 
hanteras av skatteverket via en e-tjänst. Personer som saknar e-legitimation 
kan även i fortsättningen behöva vända sig till kommunen för att bekräfta 
föräldraskapet. Den här förändringen kommer att bidra till att antalet 
bekräftelser av föräldraskap som hanteras av kommunen kommer att minska 
kraftigt. Samtidigt bedöms de bekräftelser av föräldraskap som även i 
fortsättningen ska hanteras av kommunen vara mer komplexa och kan 
behöva hanteras av familjerätten. Förslaget till beslut är därför att 
delegationen flyttas tillbaks från Medborgarservice till Individ- och 
familjeomsorgen, och att delegaten blir familjerättssekreterare.  
 
Vidare har  texten i delegationsordningen också skrivits om då begreppet 
faderskap bytts ut mot föräldraskap och moder och fader inte heller används 
längre som begrepp i detta sammanhang. De blivande föräldrarna behöver 
inte vara sammanboende, men ska dela hushåll enligt regelverket. 
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 
2021. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Förslag till ändringar i delegationsordningen 
 
 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-12-02 KS 2021/49
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt  
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 18 februari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
  
Från och med den 1 januari 2022 kommer bekräftelse av föräldraskap att 
hanteras av skatteverket via en e-tjänst. Personer som saknar e-legitimation 
kan även i fortsättningen behöva vända sig till kommunen för att bekräfta 
föräldraskapet. Den här förändringen kommer att bidra till att antalet 
bekräftelser av föräldraskap som hanteras av kommunen kommer att 
minska kraftigt. Samtidigt bedöms de bekräftelser av föräldraskap som 
även i fortsättningen ska hanteras av kommunen vara mer komplexa och 
kan behöva hanteras av familjerätten. Förslaget till beslut är därför att 
delegationen flyttas tillbaks från Medborgarservice till Individ- och 
familjeomsorgen, och att delegaten blir familjerättssekreterare.  
 
Vidare har  texten i delegationsordningen också skrivits om då begreppet 
faderskap bytts ut mot föräldraskap och moder och fader inte heller 
används längre som begrepp i detta sammanhang. De blivande föräldrarna 
behöver inte vara sammanboende, men ska dela hushåll enligt regelverket. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 
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Beslutet skickas till  
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

211201   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: OmBaF000 Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF002 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut att inleda 

utredning om 
fastställande av 
faderskap då modern är 
ogift och sammanboende 
med tilltänkt fader 

Ärende: Beslut att inleda utredning 
om fastställande av 
föräldraskap då den som ska 
föda barnet är ogift och delar 
hushåll med den tilltänkta 
föräldern som inte ska föda 
barnet 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB) 2 kap. 1 § Lagrum, 

förordning: 
 

Delegat: Kundansvarig 
Medborgarservice 

Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare: Områdeschef kundcenter 
och service 
 

Ersättare: Administratör, Administration 
och service 

Kategori: Utredning Kategori: Utredning 

Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: From 1/1 2022 kommer bekräftelse av föräldraskap att 
hanteras av skatteverket via en e-tjänst. Personer som inte har e – 
legitimation kan komma att behöva vända sig till kommunen för att 
bekräfta föräldraskapet, det kan även bli aktuellt i andra situationer också.  
Bedömningen är att antalet bekräftelse av föräldraskap kommer att minska 
och att en del av dessa kan komma att behöva hanteras av familjerätten. 
Med anledning av detta så föreslår undertecknad att delegationen flyttas 
tillbaks till Individ- och familjeomsorgen, och att delegaten blir 
familjerättssekreterare. 
 
Texten har också skrivits om då begreppet faderskap bytts ut mot 
föräldraskap och moder och fader inte heller används längre som begrepp i 
detta sammanhang. De blivande föräldrarna behöver inte vara 
sammanboende, men ska dela hushåll enligt regelverket. 
 
 
I tjänsten  
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Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  
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§ 126 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - Ushb003  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att ändringen gäller från och med den 8 mars 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Förslaget till beslut är att revidera delegationspunkt nummer Ushb003 och 
ta bort texten om att godkänna planbesked eftersom detta motstrider det som 
står i Riktlinjen för investering där kommunstyrelsen är beslutsfattare. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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Revidering av delegationsordningen  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att ändringen gäller från och med den 8 mars 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Förslaget till beslut är att revidera delegationspunkt nummer Ushb003 och 
ta bort texten om att godkänna planbesked eftersom detta motstrider det 
som står i Riktlinjen för investering där kommunstyrelsen är beslutsfattare. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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Revidering av delegationsordningen    Datum  

Ange datum   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Ushb003 Beslut om att 

upprätta, mm. 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ushb003 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Besluta om att upprätta 

detaljplan/områdesbest
ämmelser m.m. 
Godkänna planbesked. 

Ärende: Besluta om att upprätta 
detaljplan/områdesbest
ämmelser m.m. 

Lagrum, 
förordni
ng: 

 Lagrum, 
förordni
ng: 

 

Delegat:  Delegat:  
Ersättare
: 

 Ersättare
: 

 

Kategori
: 

 Kategori
: 

 

Verksam
het: 

 Verksam
het: 

 

 
Motivering: Borttag av texten Godkänna planbesked eftersom detta 
motstrider det som står i Riktlinjen för investering där kommunstyrelsen är 
beslutsfattare. 
 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi   
Ekonomichef  
Ekonomienheten 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 128 
Dnr 2021/981    
 
Förlängning år 2022 projekt Fossilfritt 2030  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att under 2022 medfinansiera projektet Fossilfritt 2030 – transporter i 
Uppsala län.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 och 2021 har Tierps kommun varit delaktig i projektet 
Fossilfritt 2030 – transporter i Uppsala län, (beslut kommunstyrelsen § 
67/2019). Projektet finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) och drivs av den regionala organisationen Biodriv Öst. 
Projektdeltagarna är medfinansiärer. Projektets syfte är att operativt stötta 
de offentliga organisationerna i Uppsala län i omställningen till fossilfria 
transporter samt påskynda och stötta näringslivets omställning så att 2030-
målet kan nås. Projektet ger Tierps kommun tillgång till expertkunskap 
inom området fossilfria transporter samt underlättar samarbete med andra 
kommuner i Uppsala län i frågan. Deltagande gynnar även näringslivet i 
Tierps kommun som kan få stöttning i omställningen till fossilfria 
transporter.  
 
Projektet skulle i ursprungsansökan ha avslutats vid årsskiftet 2021/2022 
utifrån maximal möjlig projekttid vid ansökningstillfället. Nu har 
möjligheten öppnats upp att förlänga projektet till att omfatta även år 2022. 
Projektets budget utökas och kommer därmed omfatta fler konkreta 
aktiviteter med nytta för projektets deltagande aktörer.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt på lång sikt eftersom 
deltagande i projektet kommer underlätta och påskynda arbetet för att 
minska klimatförändringarna och dess negativa påverkan på samhällets 
utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser.  
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan 
och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till 
år 2030. 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Medfinansieringen från Tierps kommun till projektet är 32 000 kronor under 
2022. Detta finansieras genom Tillväxt och samhällsbyggnad.  
 
TK-nummer: 13101  
Verksamhetsnummer: 0510  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg  
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Medfinansiering av projektet Fossilfritt 2030 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att under 2022 medfinansiera projektet Fossilfritt 2030 – transporter i 
Uppsala län.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 och 2021 har Tierps kommun varit delaktig i projektet 
Fossilfritt 2030 – transporter i Uppsala län, (beslut kommunstyrelsen § 
67/2019). Projektet finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) och drivs av den regionala organisationen Biodriv Öst. 
Projektdeltagarna är medfinansiärer. Projektets syfte är att operativt stötta 
de offentliga organisationerna i Uppsala län i omställningen till fossilfria 
transporter samt påskynda och stötta näringslivets omställning så att 2030-
målet kan nås. Projektet ger Tierps kommun tillgång till expertkunskap 
inom området fossilfria transporter samt underlättar samarbete med andra 
kommuner i Uppsala län i frågan. Deltagande gynnar även näringslivet i 
Tierps kommun som kan få stöttning i omställningen till fossilfria 
transporter.  
 
Projektet skulle i ursprungsansökan ha avslutats vid årsskiftet 2021/2022 
utifrån maximal möjlig projekttid vid ansökningstillfället. Nu har 
möjligheten öppnats upp att förlänga projektet till att omfatta även år 2022. 
Projektets budget utökas och kommer därmed omfatta fler konkreta 
aktiviteter med nytta för projektets deltagande aktörer.  
 
Beslutsmotivering  
De kommuner som fortsatt vill ha individuellt operativt stöd från Biodriv 
Öst i arbetet med omställningen till fossilfria transporter behöver 
medfinansiera projektet även år 2022. Tierps kommun har stor nytta av den 
kompetens och rådgivning som blir tillgänglig genom att delta i projektet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt på lång sikt eftersom 
deltagande i projektet kommer underlätta och påskynda arbetet för att 
minska klimatförändringarna och dess negativa påverkan på samhällets 
utveckling.  
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser.  
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa 
klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria 
till år 2030. 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medfinansieringen från Tierps kommun till projektet är 32 000 kronor 
under 2022. Detta finansieras genom Tillväxt och samhällsbyggnad.  
 
TK-nummer: 13101  
Verksamhetsnummer: 0510  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till  

 Hållbarhetsstrateg  
 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Hållbarhetsstrateg 
Kvalitet- och strategisk utveckling  
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  
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§ 127 
Dnr 2021/980    
 
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
mellan Tierps kommun och Brottsofferjourens i Uppsala län  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
att godkänna den nya överenskommelsen med Brottsofferjouren gällande 
Idéburet offentligt partnerskap, IOP. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 tecknades ett IOP mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren vilket 
innebar att Boj skulle stödja medborgare i Tierps kommun som utsatts för 
brott. Kommunen har ett lagstadgat ansvar för att ge stöd åt brottsoffer 
enligt 5 kap 11§ Socialtjänstlagen och genom samarbetet med 
Brottsofferjouren så uppfylls intentionerna i lagen. 
 
Efter en diskussion med Brottsofferjouren har ett nytt förslag på 
överenskommelse tagits fram. I detta förslag har en språklig revidering 
skett. Brottsofferjouren har dessutom vidgat målgruppen och ger nu även 
stöd till minderåriga i större omfattning än tidigare. Ett brottsförebyggande 
perspektiv har även lagts till i överenskommelsen.  
 
Tidigare har ersättningen varit baserad på 4:- per invånare. För att ge 
förutsättningar för att kunna planera verksamheten vad gäller ekonomi 
föreslås nu en modell där ersättningen baseras på 4:- per invånare vid dags 
dato, och att ersättningen framledes skrivs upp med 2% per år. Detta 
bedöms täcka föreningens ökade kostnader för personal, lokaler etc. 
 
Detta innebär att kostnaden för år 2022 blir 86 700:-, vilket motsvarar en 
ökning om 2% i förhållande till 2021 års nivå, 85 000.  2% är den nivå som 
budgeten för 2022 räknas upp med. För 2020 var kostnaden 84 100:- baserat 
på 4:- per invånare. 
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 
2021. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Brottsofferjouren vidgar sin målgrupp och arbetar framöver med stöd för 
barn och ungdomar som utsatts för brott. Tidigare har stöd getts till 
ungdomar 15- 18 år i vissa fall, nu tas åldersgränsen bort och stöd kan ges 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

till alla barn och ungdomar som utsatts för brott. Detta ger ett ökat stöd till 
barn och ungdomar som utsatts för brott. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.  

Stöd till brottsoffer är ett sätt att hjälpa utsatta människor att bearbeta det 
trauma som det ofta innebär att bli utsatt för brott. Det kan också vara ett 
sätt att hjälpa människor, som inte vet hur vårt rättssystem fungerar, att 
bättre förstå vilka rättigheter hen har. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Under förutsättning att budgetramen ökar med 2 % kan kostnaden 
finansieras med budgeterade medel. Med tanke på att kommunen växer så 
hade sannolikt den gamla modellen med 4: - per kommuninvånare och år 
också medfört en ökning av kostnaderna. Med den modellen är 
kostnadsökningar svårare att förutsäga. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag på överenskommelse med Brottsofferjouren 

 
Beslutet skickas till 

 Individ- och familjeomsorg 
 Brottsofferjouren 
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Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren i Uppsala län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
att godkänna den nya överenskommelsen med Brottsofferjouren gällande 
Idéburet offentligt partnerskap, IOP. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 tecknades ett IOP mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren 
vilket innebar att Boj skulle stödja medborgare i Tierps kommun som 
utsatts för brott. Kommunen har ett lagstadgat ansvar för att ge stöd åt 
brottsoffer enligt 5 kap 11§ Socialtjänstlagen och genom samarbetet med 
Brottsofferjouren så uppfylls intentionerna i lagen. 
 
Efter en diskussion med Brottsofferjouren har ett nytt förslag på 
överenskommelse tagits fram. I detta förslag har en språklig revidering 
skett. Brottsofferjouren har dessutom vidgat målgruppen och ger nu även 
stöd till minderåriga i större omfattning än tidigare. Ett brottsförebyggande 
perspektiv har även lagts till i överenskommelsen.  
 
Tidigare har ersättningen varit baserad på 4:- per invånare. För att ge 
förutsättningar för att kunna planera verksamheten vad gäller ekonomi 
föreslås nu en modell där ersättningen baseras på 4:- per invånare vid dags 
dato, och att ersättningen framledes skrivs upp med 2% per år. Detta 
bedöms täcka föreningens ökade kostnader för personal, lokaler etc. 
 
Detta innebär att kostnaden för år 2022 blir 86 700:-, vilket motsvarar en 
ökning om 2% i förhållande till 2021 års nivå, 85 000.  2% är den nivå som 
budgeten för 2022 räknas upp med. För 2020 var kostnaden 84 100:- 
baserat på 4:- per invånare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Brottsofferjouren vidgar sin målgrupp och arbetar framöver med stöd för 
barn och ungdomar som utsatts för brott. Tidigare har stöd getts till 
ungdomar 15- 18 år i vissa fall, nu tas åldersgränsen bort och stöd kan ges 
till alla barn och ungdomar som utsatts för brott. Detta ger ett ökat stöd till 
barn och ungdomar som utsatts för brott. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.  

Stöd till brottsoffer är ett sätt att hjälpa utsatta människor att bearbeta det 
trauma som det ofta innebär att bli utsatt för brott. Det kan också vara ett 
sätt att hjälpa människor, som inte vet hur vårt rättssystem fungerar, att 
bättre förstå vilka rättigheter hen har. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Under förutsättning att budgetramen ökar med 2 % kan kostnaden 
finansieras med budgeterade medel. Med tanke på att kommunen växer så 
hade sannolikt den gamla modellen med 4: - per kommuninvånare och år 
också medfört en ökning av kostnaderna. Med den modellen är 
kostnadsökningar svårare att förutsäga. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag på överenskommelse med Brottsofferjouren 

 
Beslutet skickas till  

 Individ- och familjeomsorg 
 Brottsofferjouren 

 
 
I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
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§ 12 
Dnr KS/2022:44 
 
Tillsynsplan och behovsbedömning för miljöbalken och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn. 
 
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §.  
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till  

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 
Enligt 7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som 
behöver återkommande tillsyn. 
 
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §.  
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
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Uppdrag och syfte 
Miljö- och hälsoskyddsenheten och Naturkontoret på enheten Planering och 
myndighet utför kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag från 
två ansvariga myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive 
Kommunstyrelsen (KS). Den operativa tillsynen utövas direkt mot den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som faller inom lagstiftningens 
tillämpningsområde. Tillsynen ska säkerställa syftet med lagstiftningen genom att i 
nödvändig utsträckning kontrollera lagefterlevnad. Dessutom ska rådgivning och 
information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.  

Syftet med tillsynsplanen är att besluta om hur miljöbalkstillsynen ska läggas upp 
under år 2022 samt vad som ska prioriteras. Planen uppdateras årligen.  
 
Behovsutredningens syfte är att beskriva vilket behov av tillsyn enligt miljöbalken 
som finns inom kommunen de närmaste tre åren och hur tillsynsärenden ska 
prioriteras. Dokumentet ska ses över varje år och uppdateras vid behov, minst vart 
tredje år. Detta dokument omfattar inte de delar av strandskyddstillsynen som 
länsstyrelsen har ansvaret för. 
 
Miljöbalkens mål, den hållbara utvecklingen, konkretiseras i de 16 
miljökvalitetsmålen som beskriver önskat miljötillstånd inom en generation. 
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål som innebär att medlemsländerna 
ska arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. En nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram av 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen 
och Energimyndigheten. Syftet med strategin är att främja tillsyn inom de områden 
som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. Aktuell 
version av strategin gäller för perioden 2022-2024.    

Målstyrning i miljöarbetet  
 
Övergripande mål 
 
Nationella miljökvalitetsmål  
De nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av riksdag och regering och är 
Sveriges riktmärken för vad som krävs för att vi ska kunna lösa våra miljöproblem 
nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det finns ett 
generationsmål samt 16 miljökvalitetsmål: 
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Agenda 2030 och de Globala målen  
Under 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution, Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig 
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala 
målen. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
agendan och en handlingsplan antogs i juni 2018. Genomförandet innebär en 
successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på 
hemmaplan och som del av det globala systemet. 
 

 
 
Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken  
Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv 
är extra angelägna under strategins period. En ökad tydlighet gynnar att 
myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en 
ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn. 

Strategin innehåller sex tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade 
fokusområden med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje 
fokusområde finns ett nationellt effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör 
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strategi för att uppnå effektmålen. Tierps kommun omfattas 18 av 22 
fokusområden. I Bilaga Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken finns 
beskrivning av vilka fokusområden kommunen omfattas av.  

Finansiering av tillsynen  
Kommunstyrelsens och Jävsnämndens tillsyn av verksamheter finansieras av 
kommunala medel och tillsynsavgifter. Taxan beslutas av Kommunfullmäktige och 
avgifterna är fasta årsavgifter, avgifter för ansökningar och anmälningar, 
händelsestyrd tillsyn samt övrig planerad tillsyn. Täckningen för totala kostnaden 
för tillsynsverksamheten inom miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, 
alkohollagen, strålskyddslagen och läkemedelslagen hade 2021 en fördelning på ca 
42% avgiftsfinansiering och 58% kommunala medel. Denna fördelning antas vara 
ungefär den samma för 2022. Arbetet med ökad avgiftsfinansiering där det är 
möjligt är ett prioriterat område. Den är delvis beroende av enhetsinterna arbetssätt 
och kvalitetsarbeten samt även faktorer som tillgång till IT-system som kan 
underlätta uppföljning, effektiva kommunikationsvägar och samarbete inom 
kommunkoncernen. 

När det kommer till tillsynstid och täckning för denna har en grov uppskattning 
genomförts. Detta genom att ta intäkter för taxor genom den bedömda debiterbara 
tiden för miljöbalkstillsynen. Detta ger en taxetäckning som är ca 55%. Det finns 
inom speciellt miljöbalken ett antal faktorer som gör att den faktiska tillsynen inte 
är möjlig att debitera. Det kan t.ex. handla om obefogade klagomål, tillsyn där 
existerande motpart saknas, rådgivning och remissyttranden. 

Miljö- och hälsoskydd 

Detaljerade mål 

Tillsynen kan uppdelas i en händelsestyrd och en planerad del. I den händelsestyrda 
delen återfinns uppgifter där vi inte själva kan styra inflödet av ärenden, till 
exempel prövning av anmälnings- och ansökningsärenden, beslut om 
miljösanktionsavgifter, handläggning av klagomål, åtalsanmälningar och 
remissyttranden. I den planerade delen sker tillsynen på eget initiativ. Den är ett 
kraftfullt verktyg som kan riktas mot områden där vi kan göra mest för att minska 
risken för människors hälsa och/eller miljön. För miljöbalkstillsynen ligger drygt 50 
% planerad tillsyn och lite mindre än 50 % händelsestyrd tillsyn av den totala 
tillsynstiden. Planering av tillsynen är i sig ett verktyg för att frigöra tid för planerad 
tillsyn och genom att förtydliga arbetsrutiner och förbättra vår information utåt 
arbetar vi för att frigöra ytterligare tid. Vår ambition är att vi genom kvalitetsarbete 
och arbete med information ska öka myndighetens rättssäkerhet, samsyn, 
effektivitet och service. Den viktigaste faktorn är dock att alltid arbeta för att hålla 
full bemanning. Vid vakanser är det framförallt den planerade tillsynen som blir 
lidande eftersom befintlig personal får arbeta hårt för att handlägga de 
händelsestyrda ärendena som kommer in. Tillsynsplanen för 2022 – 2024 är 
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framtagen med förutsättningen att den planerade tillsynens andel kan hållas till plus 
50 % av den totala tillsynstiden. Den inriktning vi har med att arbeta för mer 
planerad tid i stället för händelsestyrd, bedöms ge ett mer kvalitativt tillsynsarbete. 

Prioriteringar 

Tillsynsplanen har ambitionen att visa hur den planerade tillsynen kan bidra till att 
säkerställa syftet med lagstiftningen och hur tillgängliga resurser och kompetens 
bäst kan svara mot tillsynsbehovet. De nationella miljömålen, Agenda 2030, den 
nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken och vattendistriktens 
åtgärdsprogram enligt EG:s vattendirektiv har tillsammans med vår egen kunskap 
om förhållandena i Tierp varit utgångspunkt för tillsynsplanen. Viktiga 
prioriteringsområden i Tierps kommun har identifierats och därefter har aktiviteter 
som bidrar till måluppfyllelse tagits fram. Val av tillsynsmetod är en avvägning 
mellan störst nytta och tillgängliga resurser. Prioriterade miljömål i denna 
tillsynsplan är Säker Strålmiljö, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö 
men en del av de aktiviteter som planeras kommer också att bidra till att andra 
miljömål uppnås. I tillsynsplanen prioriteras även arbete utifrån Agenda 2030 med 
främst fokus på de globala målen för Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och 
sanitet för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion 
och Hav och marina resurser. Till denna plan tillkommer parallella lagstiftningar 
för animaliska biprodukter (ABP). Denna tillsyn sker bland annat vid tillsyn av 
eventuella slaktavfall vid lantbruk samt handläggning av händelsestyrda ärenden 
med nedgrävning av häst. Även sker tillsyn enligt tobakslagen till viss del på 
hälsoskyddstillsynen där rökfria miljöer på skolgårdar kontrolleras samt kontroll av 
solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. 

Resurser och behov av särskilda tillsynsinsatser  

Vår bedömning om resursbehov för tillsyn enligt miljöbalken under perioden 2022 
– 2024 visar på ett behov av cirka 6 199 tillsynstimmar per år vilket motsvarar 
nästan 6,4 årsarbetskrafter vid beräknande på handläggningstid á 960 timmar per 
person. Bedömningen om resursbehov revideras löpande utifrån att behoven 
förändras. 

Planerad tillsyn 

Arbetet fortsätter med att hitta effektivare arbetsmetoder med hjälp av att revidera 
samt upprätta nya styrdokument. Arbetet med att förbättra och förenkla 
handläggningsrutinerna pågår kontinuerligt och har under 2021 lett till bättre 
ordning och reda samt snabbare handläggning inom enheten. Arbete med att 
effektivisera den tid vi använder är kontinuerlig och vi lägger bland annat tid på att 
en gång i kvartalet lägga in en kvalitetsdag. Där arbetar vi med det som är mest 
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prioriterat för enhetens funktioner. Arbetssätt för att enklare kunna följa upp 
tillsynsplanen och de större ärenden som pågår har under 2021 uppdaterats. Detta 
för att få en bättre överblick över vad som är utfört och vad som är nästa steg.  

Införandet av funktionsansvariga har genom ökat mandat att hantera sin del av 
verksamheten lett till snabbare beslutsvägar.  

Under år 2021 har regelbunden planerad tillsyn på miljöfarlig verksamhet och 
offentliga lokaler med fast årlig avgift prioriterats och tillsynen inom detta område 
ligger nu i fas. I tillsynsplanen för år 2022 – 2024 har vi därför möjlighet att 
fortsätta arbetet med att prioritera upp arbete med behovsutredning. Vidare kommer 
tillsyn prioriteras över de kommunala deponier som identifierats i Tierps kommuns 
avfallsplan och förorenade områden i priolistan. I priolistan upptas de förorenade 
områden i kommunen som omfattas av riskklass 1 och 2, d.v.s. områdena med störst 
potentiell föroreningsrisk.  
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I nedanstående tabell har den planerade tillsynen på miljöfarlig verksamhet med fast 
årlig avgift planerats för nästkommande 3-årsperiod: 
 

Grupp av tillsynsobjekt Tillsynsintervall Antal inspekterade objekt 

2022 2023 2024   

 

Objekt med minst 12 
debiterade tillsynstimmar 
(33 objekt totalt) 

Varje år 

 

33 33 33 

Objekt med 6 - 11 
debiterade tillsynstimmar 
(44 objekt totalt) 

Vartannat år 24 19 24 

Objekt med mindre än 6 
debiterade tillsynstimmar 
(30 objekt totalt) 

Vart tredje år 12 12 4 

Antal objekt: 69 64 61  

Antal timmar: 1073 948 1016 

I nedanstående tabell har den planerade tillsynen på hälsoskyddsverksamhet med fast 
årlig avgift planerats för nästkommande 3-årsperiod: 

Grupp av tillsynsobjekt Tillsynsintervall Antal inspekterade objekt 

2022 2023 2024   

 

Objekt med årlig tillsyn, 
(gymnasieskola/skola/förskola, 
30 objekt totalt) 

Varje år 30 30 30 

Objekt med tillsyn vartannat år 
(bassängbad, vårdboenden, 9 
objekt totalt) 

Vartannat år 5 4 5 

Antal objekt: 35 34 35  

Antal timmar: 240 216 240 
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Särskilda fokusområden under år 2022 

Behovsbedömning av miljöfarlig verksamhet 

Det planeras att fortsätta inventering utifrån befintliga register i kommunen, 
sökningar från allmänna register samt övrig information som finns att tillgå på 
enheten för att kontrollera främst om det finns anmälningspliktiga verksamheter 
som inte har lämnat in ansökan om miljöfarlig verksamhet. Fortsatt arbete med 
tillsyn av lantbruksverksamheter med djurhållning över 30 djurenheter kommer att 
prioriteras. Fokus kommer även ligga på verksamheter som hanterar massor för 
återanvändning, återvinning eller deponi.  

Under 2022 kommer arbete med att ta fram en rutin för hur uppföljning ska ske av 
det register hos Naturvårdsverket över farligt avfall som startades upp under 2020. 

Behovsbedömning av hälsoskydd 

Fokus kommer även ligga på att inventera verksamheter som omfattas av 
anmälningsplikt utifrån den ändring som skett av 38§ förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Under 2022 kommer även en inventering 
utföras för att kontrollera vilka öppna förskolor som finns som inte finns anmälda.  

MITT Miljösamverkan 

Beslut om att det blir fortsatt deltagande i MITT Miljösamverkan har tagits av 
samtliga kommuner. Denna samverkansperiod kommer sträcka sig över perioden 
2021 – 2023. Det innebär bland annat deltagande med inspektörer från Tierps 
kommun i olika projektgrupper. Projektgrupperna tar fram materialet som är 
behövligt för att driva projekten i land. Detta innebär en arbetsinsats men det ger 
också en chans att utbilda sig inom ett visst specifikt område. MITT 
Miljösamverkan omfattar nu kommunerna i Uppsala län, Dalarnas län samt 
Västmanlands län inklusive länsstyrelser samt två projektledare på 1,5 tjänster. Det 
kommer att ge stora möjligheter till samsyn, erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling av handläggare och miljökontor över länsgränserna. 

Tillsyn av kommunala deponier 

Prioritering av tillsyn på de kommunala deponier som har identifierats i den 
kommunala avfallsplanen. Prioritering och föreslagna åtgärder för respektive 
deponi har baserats på den områdesbeskrivning och historik som tagits fram av 
konsult. Således kommer de deponier med högst risk för människors hälsa och 
miljön prioriteras först. Under 2021 har arbetet med sluttäckningen av Gatmots 
deponi fortsatt samt att provtagningsplan har inkommit för Tierps deponi. Fokus 
kommer även under 2022 ligga på dessa två deponier. 
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Tillsyn av förorenade områden 

En långsiktig plan för tillsyn av förorenade områden har påbörjats under 2021. 
Tanken är att planen ska sträcka sig fem år fram och revideras årligen. Under 2022 
kommer fortsatt arbete ske med 5-årsplanen samt att komma framåt i ett urval av de 
områden som prioriterats i framtagen plan. Vidare planeras att riskklassning ska 
utföras på ett antal utvalda fastigheter som bedöms vara potentiellt förorenade.  

På förorenade områden i vid Erasteel i Söderfors där länsstyrelsen i Uppsala län har 
tillsynsansvaret genomförs just nu en markundersökning. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten kommer där vara delaktig genom remisser och granskning av 
inkomna rapporter. 

Tierps kommun har tagit på sig huvudmannaskapet att utföra en huvudstudie för 
Västlands bruk. Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer där vara delaktig genom 
bland annat granskning av inkomna rapporter.  

Särskilt fokus 

Ett särskilt fokus i miljötillsynen kommer fortsatt att ske på verksamheters utsläpp 
av processvatten till recipienter samt hantering av verksamheters oljeavskiljare. Vi 
kommer komplettera detta med fortsatt deltagande i Mitt Miljösamverkans 
tillsynsprojekt gällande oljeavskiljare. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen 
om skötsel och funktion av oljeavskiljare för både verksamheter och 
tillsynsmyndigheten.  

Deltagande i Mitt Miljösamverkans tillsynsprojekt gällande bassängbad. Syftet är 
att genom tillsynen uppnå förbättrad egenkontroll vid bassänganläggningar och 
därmed och minskade hälso- och miljörisker. Genom  samverkan i projektet 
kommer handledningar och styrdokument tas fram. Några frågor som kommer tas 
upp i vägledningen är hygienfrågor, legionella och hantering av spillvatten från 
bassänger. Projektet startar våren 2020 och pågår 1-2 år.  

Deltagande i Jordbruksverkets projekt om integrerat växtskydd 2022. Målen med 
projektet är att ge kontrollmyndigheten rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig 
och effektiv kontroll samt att aktörerna ska följa reglerna så att växtskyddsmedel 
distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte medför risker för människors 
hälsa, djurs hälsa eller miljön. Projektet är planerat att startas upp under februari 
2022. Kontroll av jordbruksverksamheterna kommer ske mellan mars-september.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten representerar kommunen i Fyrisåns vattenförbunds 
vattenkvalitetsgrupp och i Svealands kustvattenvårdsförbund samt medverkar vid 
remissärenden gällande Vattendirektivet och vattenverksamhet. 
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Tillsyn av enskilda avlopp 

Den tillsyn som genomförs på enskilda avlopp prioriteras utifrån risk för 
människors hälsa och miljö. Detta innebär att områden med enskilda avlopp som 
ligger nära större vattendrag (åar, sjöar, kust) och/eller nära dricksvatten prioriteras 
först. Under 2022 uppskattar vi att ca 50 anläggningar kommer att få tillsyn. 

Under 2022 planerar vi att följa upp de ärenden med enskilda avlopp som under 
tidigare år fått förbud mot utsläpp men där vi inte idag har kunskap om några 
åtgärder genomförts. Detta rör sig om totalt ca 240 stycken anläggningar. 

I och med att vi planerar uppföljning så antar vi att antal ansökningar/anmälningar 
kommer att öka från ca 80 stycken 2021 till 150 stycken 2022. 
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Detaljerad Tillsynsplan Miljö- och hälsoskydd 2022

Verksamhet Aktivitet/ tillsynsmetod Syfte
Ansvarig 
nämnd

Beräknad 
tidsåtgång 
timmar

Planerad tillsyn 3 133
Rutintillsyn på B-, C- och U-
anläggningar med fast årsavgift, 
totalt 102 objekt

Inspektioner, granskning av 
miljörapporter, 
kontrollrapporter, 
analysrapporter

Säkerställa lagefterlevnaden hos 
företagen JN+KS 903

Tillsyn av förorenad mark
Ansvarsutredningar, tillsyn och 
ev. tillsynsåtgärder rörande.

Få till stånd undersökningar och 
eventuella saneringar av 
förorenad mark. Ta fram en 5-
årsplan. KS 250

Tillsyn kommunala deponier

Tillsyn av de i avfallsplanen 
identifierade kommunala 
deponierna som behöver 
åtgärdas.

Få till stånd undersökningar och 
eventuella åtgärder enligt 
prioriteringslista JN 150

Tillsyn enskilda avlopp

Tillsyn genom enkäter och 
inspektioner, förbud och 
förelägganden om åtgärder. 50 
objekt á 4 timmar. 

Få kännedom om bristfälliga 
enskilda avlopp och öka 
åtgärdstakten med fokus på 
avloppen med riktigt dålig 
rening. KS 200

Vattensamverkan

Samordning vatten. Uppsala 
vattenskyddsförbund samt 
deltagande i 
vattenbesparingsprojekt Miljöövervakning JN/KS? 80

Inventering av Tillsynsobjekt - 
Miljöskydd

Inventering utifrån tillsynsobjekt, 
kunskapsinsamling, projekt 
m.m. 

Kontroll av miljöfarliga 
verksamheter inklusive ej 
anmälningspliktiga. JN+KS 280

Tillsyn av hälsoskyddsobjekt Inspektioner och information

Följa upp skolornas 
egenkontrollarbete och öka 
kunskapen kring miljöbalken och 
egenkontroll ute i 
verksamheterna. JN 240

Inventering av tillsynsobjekt - 
hälsoskydd

Inventering utifrån tillsynsobjekt, 
kunskapsinsamling, projekt 
m.m. 

Få översikt på vilka verksamheter 
som bör finnas med i 
återkommande 
hälsoskyddstillsyn eller som 
borde vara anmälda. Deltagande 
i projekt JN+KS 100

Tillsyn av radon
Uppföljning av mätningar från 
ägare av flerbostadshus

Säkra strålmiljön i 
bostadslägenheter JN+KS 120

Granskning av CFC- rapporter
Granskning och  ev åtgärd, cirka 
40 objekt JN+KS 50

Särskilt fokuserat kvalitetsarbete 
enskilda avlopp

Nya riktlinjer, rutiner, mallar, 
blanketter, policy, hemsida, 
infomatrial.

Effektivisera handläggning av tillsyn 
och prövning. KS 200

Uppföljning enskilda avlopp

Uppföljning av tidigare 
inventeringar samt beslutade 
förbud. Se till att åtgärdskrav genomförs. KS 480

Uppföljning gamla öppna ärenden 80
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Händelsestyrd 
tillsyn 3 066
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp Prövning, 150 st KS 1 200
Kompostering av matavfall Prövning 100 per år JN 100
Undantag från renhållningsordningen 
(avlopp) Prövning, 40 per år JN 50
Miljösamverkan Projekt 70
Ansökan/anmälan om värmepump Prövning, 40 - 70 per år JN+KS 160
Klagomål miljöskydd 150
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Inspektion, prövning JN+KS 180
Tillsyn av förorenade områden Inspektion, prövning JN+KS 100
Radonärenden Granskning JN+KS 10
Lägenhetsklagomål JN+KS 100
Klagomål hälsoskydd JN+KS 50

Anmälningsärenden av hälsoskydd Inspektion, prövning JN+KS 40
Remissyttranden miljö JN+KS 90
Remissyttranden hälsa JN+KS 30
Information och förebyggande 
hälsoskydd JN+KS 120
Tillsynsrelaterad information och 
rådgivning JN+KS 616

Tillsyn totalt 6 199

Tillgängliga 
personalresurser för tillsyn 
i timmar: 6 370

Kvalitetsarbete eget

Förbättring av information, 
blanketter och arbetsrutiner, hemsida Skriftlig dokumentation

Säkerställa en effektiv 
handläggning av ärenden 400

Funktionsansvarig 80

Kvalitetsarbete totalt 480
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Strandskyddstillsyn 

Strandskyddsområden där Tierps kommun är ansvarig myndighet 

Generellt strandskydd om 100 meter på land och i vatten gäller vid de 
strandområden som omfattas av Länsstyrelsens beslut 231-573-93. Utvidgat 
strandskydd gäller vid de strandområden som omfattas av Länsstyrelsens beslut 
511-2623-14. På flera ställen är strandskyddet inskränkt eller upphävt enligt 
detaljplaner och det finns även gamla detaljplaner från innan år 1975 där 
strandskyddet aldrig inträtt.  

Kommunen har ansvar för hela eller delar av strandskyddstillsynen inom följande 
områden. 

 Kust och skärgård 
 Dalälven 
 Tämnaråsystemet (Tämnarån, Enstabäcken och Gallbäcken samt delar av 

sjön Tämnaren) 
 Strömaråsystemet (sjön Strömaren och Strömarån) 
 Forsmarksåsystemet (Lövstabruk samt sjöarna Fälaren, Finnsjön, Lissvass, 

Åkerbysjön, Ensjön och Norra Åsjön samt åarna som förbinder dessa sjöar) 
 Vendelåsystemet (Vendelsjön, Kyrksjön/Tegelsmorasjön, Vendelån och 

Tassbäcken) 
 Övriga sjöar (Marsjön, Barsjö, Degertrusket, Själsjön, Fräkensjön, 

Storfjärden, Dalarna, Björkfjärd, Liss-Hållsjön och Västersjön) 

Områdenas omfattning och tillsynsbehov 

Tierps kommun hyser både mycket ytvatten och mycket bebyggelse i närheten av 
vatten, främst i form av tätorter och sommarstugeområden samt sex stycken LIS-
områden. Detta gör att behovet av strandskyddstillsyn överlag är stort, och 
dessutom eftersatt. Stora delar av kommunens strandområden är dock fortfarande 
oexploaterade. I kommunen finns även flera riksintresseområden för friluftslivet 
och naturvården som ligger inom strandskyddsområde och inom dessa är det 
särskilt viktigt att tillgodose strandskyddets syften. Områdenas storlek, antal LIS-
områden, antal riksintresseområden samt tillsynsbehovet redovisas i tabell 1.  

Behovet av strandskyddstillsyn bedöms vara som störst i de områden där det finns 
större sommarstugeområden, alltså kusten och Strömaråsystemet. Trots att Dalälven 
omfattas av flera riksintresseområden bedöms tillsynsbehovet ändå vara medelstort, 
eftersom att strandområdet i Söderfors är tillgängligt för allmänheten genom 
offentliga promenadstråk samt att fritidshusen är mer utspridda vilket minskar den 
upplevda privatiseringen jämfört med i större stugområden. Även 
Tämnaråsystemets tillsynsbehov bedöms vara medelstort då fastigheterna även här 
till stor del är utspridda, utom vid några mindre orter. Dessa småorter är i flera fall 
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gamla kulturmiljöer där strandområdet varit ianspråktaget långt innan år 1975 då 
det generella strandskyddet trädde i kraft. I Forsmarksåsystemet samt 
Vendelåsystemet bedöms tillsynsbehovet vara lågt då antalet fastigheter inom 
strandskyddat område är lågt. För de sjöar som benämns som ”Övriga sjöar” 
bedöms tillsynsbehovet vara mycket lågt då strandområdena kring dessa i stor 
utsträckning är oexploaterade.  

Tabell 1. Tabell över strandskyddsområdenas omfattning samt tillsynsbehov. 
Antalet fastigheter inom respektive område är baserat på kartmaterial och är inte 
kvalitetssäkrat i fält, vilket betyder att fastigheter som inte bör omfattas av 
strandskyddstillsyn (ex. skogs- och jordbruksfastigheter) kan vara medräknade. 
Detta gör att antalet fastigheter per område kan vara något överskattade.  

Område Antal 
fastigheter 
(ca) 

LIS-
områden 

Riksintresse  Tillsynsbehov 

Kust och skärgård 400 Nöttö 
Sjöbodar 
och 
Tårterviken 

Naturvård: 4 st Mycket stort 

Strömaråsystemet 122 Såglandet 
och 
Sjövreten 

 Stort 

Dalälven 120 Höftet Naturvård: 2 st 
Friluftsliv: 2 st 

Medel 

Tämnaråsystemet 158 Ubblixbo Naturvård: 1st Medel 
Forsmarksåsystemet 35  Naturvård: 2 st 

Friluftsliv: 1 st 
Lågt 

Vendelåsystemet 19  Naturvård: 1 st  Lågt 
Övriga sjöar (10 st) 5  Naturvård: 1 st Mycket lågt 

Strandskyddstillsyn 2022 

Tillsynen kan uppdelas i en händelsestyrd och en planerad del. I den 
händelsestyrda delen återfinns uppgifter där vi inte själva kan styra inflödet 
av ärenden, till exempel anmälningar och klagomål gällande brott mot 
strandskyddslagstiftningen. I den planerade delen sker tillsynen på eget 
initiativ. 
 

Planerad tillsyn 

Under hösten 2019 besöktes Fågelsundet i syftet att bedriva tillsyn enligt 
strandskyddsbestämmelserna samt plan- och bygglagen. På grund av ett högt antal 
inkommande tillståndsärenden under 2021 har tillsynsarbetet inte utförts i den takt 
som planerats. Målet med den planerade strandskyddstillsynen under 2022 är att 
fortsätta utredningsarbetet och handläggningen krig de överträdelser som 
upptäcktes vid platsbesöket.  
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Riktlinjer kring hur strandskyddet ska bedömas för båthus och kokhus kommer att 
tas fram. Riktlinjerna bör omfatta både strandskyddslagstiftning samt plan- och 
bygglagen för ökad effekt och tydlighet. 

Händelsestyrd tillsyn 

Nya anmälningar kommer att prioriteras över äldre tillsynsärenden som legat i träda 
under en tid. Detta med motivering att effekten av tillsynen sannolikt blir större ju 
tidigare den som begått en överträdelse blir uppmärksammad om detta, då många 
förbjudna åtgärder vidtas i okunskap. När det inkommer tillsynsärende och det finns 
tidigare tillsynsärenden på närliggande fastigheter kommer dessa ärenden 
samordnas för att säkerställa likabehandlingsprincipen. 

Förebyggande tillsyn 

Informationsinsatser är viktiga för att öka allmänhetens kunskap och förståelse för 
strandskyddsbestämmelserna och leder förhoppningsvis till att färre överträdelser 
begås på sikt. Till en början kan det dock leda till en ökad mängd anmälningar då 
fler kommer att få kunskap om vad som är förbjudet. I den förebyggande tillsynen 
ingår även rådgivning om strandskydd till invånare i andra lov- och 
tillståndsärenden, samt besvarande av frågor från allmänheten. 
Följande åtgärder ska genomföras. 
 

 Svara på allmänhetens frågor kring strandskydd 
 Ge rådgivning i andra ärenden. 
 Ha strandskyddstema på minst en Bygga-Bo-kväll under året, företrädesvis 

under våren. 
 Sprida den information som finns om strandskyddet på kommunens hemsida 

via sociala medier. 
 Göra ett riktat informationsutskick till kommunens mäklarfirmor. 
 Sätta upp informationsblad i minst ett sommarstugeområde per år, område 

som berörs av strandskydd. 

Resursfördelning 

Naturkontoret består av två tjänstepersoner som tillsammans ansvarar för 
strandskyddstillsynen; kommunekologen och naturvårdshandläggaren. 
Bedömningen är att en årsarbetskraft motsvarar handläggningstid på 960 
timmar per person. Det sammanlagda arbetet med strandskyddstillsyn 
(inklusive planering, administration och utredning samt tid i fält) som är 
möjligt att läggas för strandskyddstillsyn beräknas under år 2022 uppgå till 
drygt en halvtidstjänst, motsvarade ca 500 timmar.  

Tabell 1. Fördelning av timmar mellan de olika tillsynsformerna, samt hur 
många procent av en fjärdedelstjänst som dessa motsvarar.  
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Typ av tillsyn Aktivitet  Tidsåtgång 
% (ca) 

Tidsåtgång 
timmar (ca) 

Planerad Fågelsundet 25 125 

Händelsestyrd  Anmälningar 10 50 

Förebyggande  Frågor från 
allmänheten 

30 150 

Förebyggande Rådgivning i andra 
ärenden 

10 50 

Förebyggande Infoblad i 
stugområden 

1  5 

Förebyggande Bygga-Bo-kväll 1 5 

Förebyggande Infoutskick till 
mäklare 

1  5 

Förebyggande Info i sociala 
medier/lokaltidning 

2 10 

Övrig tid Fortbildning, 
administration etc. 

20 100 

 Totalt 100 % 500 timmar 
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Bilaga. Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken 

Fokusområ
de 

Effektmål Tillsynsaktivitet Omfattas 
vi? 

Avfall 
Masshanterin
g 

Masshantering sker på 
ett resurseffektivt sätt 
och minimerar risken 
för diffus spridning av 
gifter i samhället 

Naturvårdsverket initierar 
en tillsynskampanj där 
länsstyrelsen samordnar 
kommuner i en 
gemensam 
tillsynsaktivitet om 
mottagningskontroll av 
massor som hanteras 
inom olika typer av 
verksamheter. 
Tillsynsaktiviteten 
genomförs i ett antal 
utvalda kommuner, med 
syfte att kontrollera att de 
massor som hanteras 
(lagras, behandlas) inom 
verksamheten också 
stämmer överens med 
kraven enligt gällande 
beslut och tillstånd. 
Aktiviteten genomförs 
under 2023–2024. 

Vi omfattas av 
verksamheter 
som massor.  

Illegal 
avfallshanteri
ng 
 

- Tillsynsmyndig
heternas 
förmåga att 
upptäcka 
illegal 
avfallshanterin
g ökar 

- Tillsynsinsatser 
för att 
förbygga och 
upptäcka brott 
inom 
avfallshanterin
g sker 
koordinerat 
genom 
regional 
miljöbrottsamv
erkan 

- Minskning av 
antalet 
otillåtna 
avfallstranspor
ter, både 

- Tillsynsmyndighet
er deltar vid 
myndighetsgeme
nsam tillsyn för 
att kontrollera 
avfallstransporter 

- Vid tillsyn på de 
utifrån risk 
utvalda åkerier 
som transporterar 
avfall kontrolleras 
transporttillstånd 
och de villkor som 
tillståndet 
omfattar, rutiner 
för upprättande 
av 
transportdokume
nt, 
anteckningsskyldi
ghet samt kontroll 
av uppgifter i 
avfallsregistret. 

Något som 
utförs främst 
efter inkomna 
klagomål. 
Uppsökande av 
verksamheter 
som hanterar 
avfall kommer 
påbörjas under 
2022.    
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nationella och 
gränsöverskrid
ande 

- Verksamhetsut
övarna har 
ökad kunskap 
om 
lagstiftningen 
och hanterar 
avfall på rätt 
sätt 

 

- Vid tillsyn på de 
utifrån risk 
utvalda 
avfallsanläggninga
r som har gjort 
anmälan eller har 
tillstånd enligt 
miljöbalken 
kontrolleras 
transportörernas 
tillstånd och 
transportdokume
nt samt 
registrering i 
avfallsregistret vid 
inkommande och 
utgående 
transporter av 
avfall. Genomförs 
under 2024. 

- Inventering för att 
hitta illegal 
avfallshantering 
exempelvis 
genom att 
kontrollera 
områden där 
risken för sådan 
verksamhet är 
stor 

- Kommuner 
genomför 
uppsökande 
tillsyn med fokus 
på illegal 
avfallshantering 

- Vid tillsyn på 
befintliga 
miljöfarliga 
verksamheter 
spåra avfall 
genom att nyttja 
avfallregistret, 
kontrollera 
kvitton eller 
motsvarande 
dokumentation, i 
syfte att hitta 
illegal 
avfallshantering 
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Återvinning av 
avfall så att 
det upphör 
att vara avfall 

- Det är tydligt 
för den som 
hanterar, 
köper och 
säljer 
återvunnet 
material när 
avfall upphör 
att vara avfall 
och i stället 
klassas som en 
produkt. Det är 
avgörande för 
vilken 
lagstiftning 
som ska 
tillämpas. 

- Verksamhetsut
övaren ska 
känna till och 
uppfylla 
anteckningssky
ldighet om 
avfall som 
upphör att 
vara avfall. 

 

Tillsynsmyndigheterna 
bedriver tillsyn utifrån 
anteckningsskyldigheten 
enligt 
avfallsförordningens 6 kap 
5 § och 7 kap 7 §. 

Tillsyn av 
verksamheter 
som hanterar 
avfall kommer 
prioriteras 
under 2022.  

Förorenade områden 
Tillsyn av 
prioriterade 
förorenade 
områden med 
riskklass 1 och 
2 

- Tillsynsmyndig
heterna har 
tillräcklig 
förmåga och 
kunskap att 
kunna bedriva 
tillsyn av 
prioriterade 
förorenade 
områden.  

- Samtliga 
tillsynsmyndig
heter bedriver 
aktivt tillsyn 
utifrån en 
fastställd 
handlingsplan 
eller 
motsvarande 
styrdokument. 

 

Tillsynsmyndigheter ökar 
tillsynen av prioriterade 
förorenade områden. Det 
leder till ökat antal 
pågående undersökningar 
och åtgärder till 2025. 

Detta kommer 
att prioriteras 
under 2022 för 
att komma 
vidare med våra 
förorenade 
områden i 
riskklass 1 och 
2.  

Anmälan om 
avhjälpandeåt

Tillsyn vid avhjälpande 
av förorenade 

- Tar del av det 
handläggarstöd 
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gärd enligt § 
28 i FMH 

områden utvecklas så 
att dessa ärenden 
handläggs rättssäkert, 
mer effektivt, och med 
miljömässigt 
motiverade krav. 

som finns att 
tillgå vid 
hantering av 
dessa ärenden.   

Hälsoskydd 
Inomhusmiljö 
i bostäder 

God inomhusmiljö i 
bostäder. 
Fastighetsägarna 
bedriver egenkontroll 
och 
tillsynsmyndigheterna 
arbetar förebyggande 
och utövar en effektiv 
bostadstillsyn. 
Tillsynsmyndigheterna
s kunskap om 
förebyggande 
bostadstillsyn har ökat 
och fler kommuner 
arbetar metodiskt med 
förebyggande 
bostadstillsyn. 

- Kartläggning och 
urval av 
fastigheter/bostä
der 2022–2024 
inför tillsyn. 
(Flerbostadshus 
som till exempel 
hyresrätter eller 
liknande 
boendeformer) 

- Tillsyn av 
fastigheter/bostä
der där risken för 
olägenhet för 
människors hälsa 
är stor 2022–
2024. 
(Flerbostadshus 
som till exempel 
hyresrätter eller 
liknande 
boendeformer) 

Notera att 
Folkhälsomyndighetens 
åtgärder inom området 
sker först 2024, men de 
kommuner som har 
möjlighet kan bedriva 
tillsyn under hela 
strategiperioden. Övriga 
kommuner kan påbörja 
sin tillsyn hösten 2024 
efter 
Folkhälsomyndighetens 
åtgärder. 
 

Kartläggning av 
flerbostadshus 
har utförts i 
pågående 
tillsyn av radon.  

Likvärdig 
tillsyn av 
yrkesmässig 
hygienisk 
verksamhet 

Variation i 
bedömningen av 
verksamheter minskar, 
miljökontoren har en 
ökad kunskap om 
verksamheterna och 
kan göra tillförlitliga 
bedömningar. 

Socialstyrelsen arbetar 
fram ett uppdaterat 
vägledningsmaterial för 
att bättre kunna möta 
dagens behov av 
tillsynsvägledning. Detta 
görs genom att det 
befintliga 

Vi tar del av det 
nya 
vägledningsmat
erialet när det 
kommer och 
utgår från det 
på ordinarie 
tillsyn.  
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 vägledningsmaterialet 
(handbok och allmänt råd) 
uppdateras. Vi följer upp 
detta med en 
seminarieserie riktad till 
tillsynsmyndigheterna 
med syfte att informera 
om det uppdaterade 
vägledningsmaterialet. 

Bassängbad God vatten- och 
luftkvalitet i 
bassängbad. 
Verksamhetsutövarna 
har kunskap om 
riskerna med sin 
verksamhet och 
bedriver egenkontroll. 
Verksamhetsutövarna 
och 
tillsynsmyndigheterna 
har kunskap om 
Folkhälsomyndigheten
s nya allmänna råd 
(HSLF-FS 2021:11) och 
tillhörande vägledning 
om bassängbad och 
tillsynsmyndigheterna 
tillämpar dessa vid 
tillsyn. 

Tillsynsbesök på 
anmälningspliktiga 
bassängbad under 2022–
2024. I tillsynen tillämpas 
Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd (HSLF-FS 
2021:11) och tillhörande 
vägledning om 
bassängbad. 

Något som 
kommer tas 
med på 
ordinarie tillsyn. 

Inomhusmiljö 
och 
egenkontroll i 
förskola och 
skola. Extra 
fokus under 
perioden är 
städning 

God inomhusmiljö i 
förskolor och skolor. 
Verksamhetsutövarna 
har en god 
egenkontroll och 
tillsynsmyndigheterna 
bedriver tillsyn 
regelbundet. 
Folkhälsomyndigheten 
anser att med 
regelbunden tillsyn av 
förskolor och skolor 
avses tillsyn oftare än 
vart femte år. 
Verksamhetsutövarna 
har kunskap om 
Folkhälsomyndigheten
s allmänna råd 
(FoHMFS 2014:19) om 
städning och bedriver 
egenkontroll. 
Tillsynsmyndigheterna 

Tillsyn av förskolor och 
grundskolor 2022–2024. 
Extra fokus under 
perioden är städning. 
 

Något vi har 
med i ordinarie 
tillsyn.   
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har vid tillsyn 
kontrollerat 
efterlevnaden av de 
allmänna råden om 
städning i förskolor 
och skolor. 
 

Miljöfarlig verksamhet 
Fordonstvätta
r och 
fordonsverkst
äder 

En ökad kunskapsnivå 
hos 
verksamhetsutövare 
och effektivare tillsyn 
ger en förbättrad 
egenkontroll med ett 
stärkt miljöskydd i 
förlängningen. 
 

- Tillsynsmyndighet
erna deltar i en 
nationell 
tillsynskampanj 
avseende 
fordonstvättar 
alternativt 
fordonsverkstäder 
(nov 2023 - april 
2024) 

 

Något som vi 
arbetar med i 
och med 
inventeringen 
av 
oljeavskiljare.   

Uppdaterade 
miljöbalkstillst
ånd 

Tillsynsmyndigheterna 
har kännedom om 
gällande 
miljöbalkstillstånd och 
ökad kompetens om 
hantering av 
föråldrade 
miljöbalkstillstånd så 
att tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet 
avspeglar bästa möjliga 
teknik och det skydd 
för människors hälsa 
och miljön som 
behövs. 
 

- Tillsynsmyndighet
erna kartlägger 
gällande tillstånd 
för samtliga 
tillsynsobjekt som 
omfattas av 
tillstånd enligt 
miljöbalken. 
(2022-2023) 

- Tillsynsmyndighet
erna bedömer för 
vilka 
verksamheter det 
finns behov av att 
vidta åtgärder för 
att 
verksamheterna 
ska ha aktuella 
miljöbalkstillstånd 
och vilka åtgärder 
som är lämpliga 
att vidta. Syftet är 
att kunna 
rangordna och 
prioritera behov 
av åtgärder. 
(2023-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna informerar 
berörda 
verksamheter om 
den bedömning 

Ja vi omfattas. 
Behöver se över 
vilka utsläpp 
befintliga 
tillstånd tillåter 
och begära 
omprövning där 
det anses 
befogat.  
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som gjorts, 
inklusive vilka 
åtgärder som 
bedömts vara 
nödvändiga. 
(2023-2024) 

 
Kvalitetssäkra
d kontroll - 
utsläpp till 
vatten 

Ökad kunskap om och 
förbättrad kvalitet på 
provtagning och 
flödesmätning vid 
avloppsreningsverk. En 
god egenkontroll och 
tydliga 
kontrollprogram 
medför ökad 
lagefterlevnad. 
 

- Tillsynsmyndighet
erna genomför 
tillsyn på 
tillstånds- och 
anmälningspliktig
a 
avloppsreningsver
k avseende 
egenkontroll 
och/eller 
kontrollprogram 
för att bedöma 
aktualitet och 
regelefterlevnad 
gällande 
flödesmätning, 
provtagning och 
ställningstagande
n som görs. 

- Tillsynsbesök ska 
genomföras på 
tillståndspliktiga 
avloppsreningsver
k med fokus på 
flödesmätning 
och provtagning. 

 

Det är något 
som vi har med 
i vår tillsyn i 
dagsläget. 
Provtagning 
redovisas i 
miljörapport för 
tillståndspliktig
a ARV 

Dagvatten Att genom tillsyn på 
dagvatten höja 
kunskapen hos såväl 
verksamhetsutövare 
som 
tillsynsmyndigheter, 
vilket kan bidra till att 
minska den negativa 
miljöpåverkan från 
dagvatten och nå en 
hållbar 
dagvattenhantering. 
Tillsammans kan 
tillsynsmyndighet och 
verksamhetsutövare 
identifiera brister, som 
i ett nästa steg kan 

Tillsynsmyndigheterna 
genomför tillsyn utifrån 
följande: 

- Utförs 
egenkontroll av 
dagvattenanläggni
ngar, såsom 
ledningsnät och 
dammar, hos va-
huvudmannen? 
(Ja eller Nej)  

- Vilket år utfördes 
egenkontrollen 
senast? 

- Senaste 
dokumenterad 

Målet är att 
senast 2023 har 
100% av landets 
tillsynsmyndigh
eter genomfört 
tillsyn över 
egenkontrollen 
med avseende 
på dagvatten 
hos den 
kommunala va-
hvudmannen. 
Tierps kommun 
kommer ta upp 
frågan med 
Temab under 
2022. 
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åtgärdas, till skydd för 
människors hälsa och 
miljö. 
 

egenkontroll 
begärs in. 

- Kort beskrivning 
av utförd men ej 
dokumenterad 
egenkontroll 
begärs in. 

Med vilken 
regelbundenhet utförs 
egenkontrollen? 

Energihushåll
ning 

Genom bred 
samverkan kring 
metodutveckling öka 
tillsynsmyndigheternas 
kompetens och 
kapacitet att använda 
tillsynen som verktyg 
för att stärka 
tillämpningen av 2 kap. 
5 § miljöbalken. 
 

Tillsynsmyndigheterna 
bedriver systematisk 
energitillsyn utifrån 
följande steg: 
 
Kartlägga tillsynsobjekt 
med syfte att granska och 
bedöma om 
verksamhetsutövarna 
uppfyller 

- egenkontrollföror
dningen när det 
gäller 
energihushållning 
och användning 
av förnybara 
bränslen. 

- miljöbalkens 
hänsynsregler om 
energihushållning 
och användning 
av förnybara 
bränslen. Med 
stöd av 
vägledning från 
samverkansgrupp
en identifiera och 
prioritera 
tillsynsobjekt med 
stor 
energihushållning
spotential 
och/eller 
bristande 
egenkontroll. 

 
Där det bedöms skäligt 
förelägga om 
energikartläggning och 
energihushållningsplan. 
 

Energihushållni
ng är något som 
vi tar med i den 
ordinarie 
tillsynen.  
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Där det bedöms skäligt 
förelägga om åtgärder. 

Små avlopp De kommunala 
tillsynsmyndigheterna 
har större precision i 
att välja ut och utöva 
tillsyn på de 
avloppsanläggningar 
som medför störst risk 
för negativ påverkan 
på hälsa och miljö. Det 
betyder att tillsynen av 
små 
avloppsanläggningar 
blir bättre anpassad till 
avloppsanläggningens 
geografiska placering 
och tekniska lösning. 
Tillsynen leder till att 
de små 
avloppsanläggningarna 
har liten påverkan på 
hälsa och miljö. 

Återkommande planerad 
tillsyn av små 
avloppsanläggningar 
utförs baserat på risk där 
de avloppsanläggningar 
prioriteras som har störst 
negativ påverkan på 
människors hälsa och 
miljön. 

Ja 

Växtnäringsläc
kage från 
jordbruk och 
hästgårdar 

- Genom 
uppföljning av 
lagefterlevnad
en gällande 
lagring och 
spridning av 
gödsel minskar 
riskerna för 
läckage av 
näringsämnen 
från jordbruk 
och 
hästgårdar.  

- Tillsynsmyndig
heternas 
förmåga att 
välja ut och 
bedriva tillsyn 
på de jordbruk 
och hästgårdar 
som har störst 
risk för 
näringsläckage 
till 
vattenförekom
ster ökar. 

- Genom 
utbildnings- 

- Val av 
tillsynsobjekt ska 
utgå från en 
riskbedömning 
där 
verksamhetens 
möjliga påverkan 
på 
vattenförekomste
n ska ha 
företräde, oavsett 
inriktning på 
jordbruksverksam
heten 
(djurhållande 
verksamhet/växto
dlingsgård). 
(2022-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna prioriterar 
tillsyn av 
jordbruksverksam
heter och 
hästgårdar som 
ligger utmed 
vattenförekomste
r där 
miljökvalitetsnor

Ja. Något som 
kommer tas 
med i det 
fortsatta 
arbetet med 
lantbruksverksa
mheter 
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och 
vägledningsins
atser blir 
tillsynen över 
växtnäringslag
stiftningen 
mer enhetlig 
och rättssäker i 
hela landet. 

 

merna för yt– och 
grundvatten inte 
uppnås idag. 
(2022-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna använder sig 
av de nationellt 
framtagna 
checklistorna för 
tillsyn i fält samt 
växtnäringstillsyn 
på hästgårdar. 
(2022-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna tar del av 
våra digitala 
utbildningar inom 
växtnäringsområd
et. (2023-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna prioriterar 
att delta i det 
nationella 
tillsynsprojektet 
inom 
växtnäringsområd
et. (2024) 

 
 

Naturtillsyn 
Invasiva 
främmande 
arter 

- Tillsynsvägledn
ing som möter 
tillsynsmyndig
heternas 
behov finns på 
plats. 

- Ökad kunskap 
om risker för 
spridning av 
invasiva 
främmande 
arter hos 
verksamhetsut
övare. 

- Riskbaserad 
och planerad 
tillsyn, utifrån 
arten och 
platsen, 
genomförs på 
ett 

- Uppsökande 
tillsyn på 
exploateringsomr
åden med hög risk 
(t ex. 
infrastrukturproje
kt) med avseende 
på 
hanteringen/egen
kontrollen av 
jordmassor så att 
spridning inte 
sker, fr o m 2022. 

- Uppsökande 
tillsyn av zoo- och 
trädgårdshandel 
med avseende på 
hanteringen/egen
kontrollen av 
vattenlevande 
arter så att 

Länsstyrelsen 
ansvarar 
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systematiskt 
sätt i 
prioriterade 
geografiska 
områden. 

Förekomst av 
vattenlevande IAS-
arter i handeln har 
minskat 

spridning/försäljni
ng av IAS inte sker 
fr o m. 2023. 

 

Påverkan på 
naturvärden i 
jordbruksland
skapet 

- Planerad 
riskbaserad 
tillsyn bedrivs i 
alla län. 

- Minskad 
förlust av 
livsmiljöer och 
arters 
spridningsväga
r genom 
tillsynsåtgärde
r. 

- Ökad kunskap 
hos 
tillsynsmyndig
heterna om 
hur olika 
regelverk som 
rör 
jordbrukslands
kapets 
biotoper och 
strukturer kan 
samverka för 
att minska 
förlust av 
biologisk 
mångfald. 

 

- Planerad 
riskbaserad tillsyn 
genomförs i 
prioriterade 
jordbrukslandskap 
och där det är 
skäligt föreläggs 
om återställelse fr 
o m. 2022. 

- Nekade dispenser 
enligt 
Jordbruksverkets 
föreskrifter 
(2020:2) om 
hänsyn till natur- 
och kulturvärden i 
jordbruket följs 
upp via tillsyn och 
där så är skäligt 
föreläggs om 
rättelse fr o m. 
2022. 

 

ja 

Påverkan på 
naturvärden i 
grunda 
havsvikar 

- Planerad 
riskbaserad 
tillsyn bedrivs 
längs hela 
kusten i 
grunda 
exponeringssk
yddade 
havsvikar. 

- Minskad 
förlust av 
livsmiljöer i 
grunda 

- Uppföljning av 
beslut om nekade 
dispenser görs 
genom tillsyn i/vid 
prioriterade 
grunda 
exponeringsskydd
ade havsvikar fr o 
m. 2022. 

- Uppföljning av 
givna dispenser 
görs genom tillsyn 
av villkor i/vid 

ja 
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exponeringssk
yddade 
havsvikar 
genom 
tillsynsåtgärde
r. 

- Effektivare 
tillsyn genom 
ökad 
samordning 
mellan olika 
tillsynsuppdrag
. 

- Effektivare 
tillsyn genom 
ökad 
vägledning. 

 

grunda 
exponeringsskydd
ade havsvikar fr o 
m. 2022. 

- Planerad 
riskbaserad tillsyn 
genomförs i/vid 
grunda 
exponeringsskydd
ade havsvikar och 
där det är skäligt 
föreläggs om 
återställelse fr o 
m. 2023. 

 

Vattenverksamhet 
Vattenuttag - Höjd 

kompetens 
och förmåga 
hos 
länsstyrelseha
ndläggarna att 
bedriva 
operativ tillsyn 
av olika typer 
av uttag av 
vatten 

- Förbättrad 
förmåga hos 
länsstyrelserna 
att prioritera 
angelägenhets
graden av att 
bedriva tillsyn 
mellan olika 
typer av 
vattenuttag 

- Att 
rättstillämpnin
gen inom 
området blir 
mer enhetlig 
och likvärdig 
över landet 

 

Ett nationellt 
tillsynsprojekt, kontroll av 
vattenuttag, genomförs 
2023–2024. En 
utvärdering av 
tillsynsprojektet bör 
genomföras efter att 
projektet avslutats 

Länsstyrelsen 
ansvarar 

Vattenanläggn
ingar som 
utgör 

- Kunskapen 
inom 
respektive 

Länsstyrelserna utför 
tillsyn på prioriterade 

Länsstyrelsen 
ansvarar 
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vandringshind
er 

länsstyrelse 
gällande vilka 
vandringshind
er (ej NAP), 
inom de olika 
prövningsgrup
perna för NAP, 
som är 
prioriterade 
att åtgärda har 
ökat. 

- Miljönyttan 
med 
omprövningar
na enligt NAP 
har ökat 
genom att 
länsstyrelserna 
har identifierat 
andra 
vandringshind
er, inom 
prövningsgrup
perna enligt 
NAP, som är 
prioriterade 
att åtgärda. 

- Förekomsten 
av definitiva 
vandringshind
er i vattendrag 
minskar. 

 

vandringshinder (2022-
2024) 

Dammar i 
dammsäkerhe
tsklass med 
otillfredsställa
nde 
dammsäkerhe
t 

- Årligen utförs 
och redovisas 
helhetsbedöm
ningar till 
länsstyrelserna 
för ca 10 % av 
landets 
dammanläggni
ngar med 
dammar i 
dammsäkerhet
sklass. 

- Dammars 
säkerhetsstatu
s är kända och 
dokumenterad
e hos såväl 
dammägare 

- Länsstyrelsen 
ansvarar 
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som 
länsstyrelser. 

- Antalet 
dammanläggni
ngar med 
dammar med 
okänd 
säkerhetsstatu
s har minskat. 

- Dammanläggni
ngar med 
dammar med 
allvarliga 
avvikelser och 
åtgärdsbehov 
samt 
dammanläggni
ngar med 
otillfredsställa
nde 
dammsäkerhet 
är 
identifierade. 

- Former för 
dialog, tillsyn 
och arbetssätt 
för att uppnå 
tillfredställand
e 
dammsäkerhet 
har utvecklats 
och tillämpas 
av berörda 
aktörer. 
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§ 13 
Dnr KS/2022:44 
 
Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll i Tierps kommun – 2022-2024 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet. 
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004. 
 
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2022-2024 i Tierps kommun baseras på 
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för 
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen 
planerar att genomföra. 
 
Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 

Tierps kommun – 2022-2024 
 
Beslutet skickas till  

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av 
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls 
av myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och 
kontrollförordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen.  

Syfte 
Miljö- och hälsoskyddsenheten utför kommunens operativa offentliga 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på uppdrag från två ansvariga 
myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive Kommunstyrelsen 
(KS). Nämnderna ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll 
utförs på de 216 livsmedelsanläggningar som omfattas av kommunens 
kontrollansvar enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen.  
 
Av dessa 216 livsmedelsanläggningar kan man göra en uppdelning enligt 
följande: 
 
Kommunala livsmedelsanläggningar 72 
Övriga livsmedelsanläggningar  123 
Kommunala vattenverk  7 
Övriga dricksvattenanläggningar 14 
 
137 anläggningar ligger alltså under Kommunstyrelsens kontrollansvar och 
79 stycken under Jävsnämndens kontrollansvar. Ansvaret omfattar kontroll 
av bland annat dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet, spårbarhet och 
livsmedelsinformation.  

Mål 

Nationella kontrollplanen 

De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom 
livsmedelskedjan är att: 

- Konsumenterna får säkra livsmedel, inklusive dricksvatten, som är 
producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen 
om livsmedlen är enkel och korrekt. 

- Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan för råd, service och 
kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. 

- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap. 

Kontrollmyndighetens mål 

- Bidra till att den nationella kontrollplanens mål uppfylls  
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- Livsmedelskontrollen ska kontrollera samtliga verksamheter som 
enligt riskklassning och kontrollplan ska kontrolleras under året. 

- Rättssäker handläggning ska ske av ärenden enligt 
livsmedelslagstiftningen. 

- Vi registrerar livsmedelsanläggningar inom 10 arbetsdagar efter att 
anmälan är komplett.  

- Ett första kontrollbesök bokas in på livsmedelsanläggningen inom 
2 månader efter att verksamheten har startat 

- Återkoppling på kontrollbesök ges inom 15 arbetsdagar.  

Planerade fokusområden för 2022 är: 

 
- Rengöringskontroll med ATP-mätare på ett 10-tal verksamheter, 

främst restauranger och tillagningskök. ATP-mätaren mäter 
förekomst av ett ämne (adenosintrifosfat) som finns i alla celler. 
Med hjälp av ATP-mätaren kan man således få en uppfattning av 
den hygieniska statusen på t.ex. en yta i ett kök.  
 

- Fokus på kontroll hos de verksamheter som hanterar sushi 
 
- Delta i Miljösamverkans livsmedelsprojekt om provtagning av 

skinka på restaurang. Provtagningsperiod är oktober 2021 till 
september 2022  

 
- Spårbarhet ägg (operativt mål 6) 

  
- Operativa mål för dricksvatten: 

Mål 1: Mikrobiologiska risker i dricksvatten  
Mål 2: Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten 
Mål 3: Skötsel och underhåll av reservoarer 

 
Dessa tre mål pågår under hela perioden 2020-2022 

Kontroll och arbetsuppgifter 

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att främja att säkra livsmedel släpps 
ut på marknaden samt att konsumenter inte luras eller vilseleds. Genom 
den offentliga livsmedelskontrollen ska myndigheten kontrollera att 
livsmedelsverksamheterna följer livsmedelslagstiftningen. Vid bristande 
efterlevnad ska myndigheten använda sig av sanktioner mot verksamheten. 
Dessa ska stå i proportion till den bristande efterlevnadens art samt om 
företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad.  
 
Livsmedelskontrollen består av en planerad och en händelsestyrd del. Den 
planerade kontrollen sker på eget initiativ och utgör cirka 60 % av den 
totala kontrolltiden. Den är ett kraftfullt verktyg som kan riktas mot kända 
problemområden. Prioriteringar baseras på riskklassificering av 
anläggningarna. Grundläggande klassificering av anläggningar sker enligt 
Livsmedelsverkets vägledning på kontrollwiki. Olika typer av 
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anläggningar tilldelas olika mycket kontrolltid baserat på risk och 
erfarenhet från tidigare kontroller samt behov av kontrolltid för 
information (märkning på förpackningar och/eller presentation på menyer). 
Det innebär att varje enskild anläggning klassificeras utifrån typ av 
verksamhet, produktionens storlek samt vilken konsumentgrupp 
verksamheten riktar sig till. Detta ger en årlig kontrolltid som ökar i 
proportion till risk.  
 
Utifrån ovanstående riskklassificeringsmodell kommer cirka 700 timmar 
planerad kontroll att utföras per år på livsmedelsanläggningar och 50 
timmar på dricksvatten. Utöver detta tillkommer restid som uppskattas till 
cirka 160 timmar. Frekvensen på kontrollerna hos varje verksamhet 
varierar beroende på livsmedelsanläggningens kontrolltid. En detaljerad 
kontrollplan upprättas och följs upp löpande varje månad. Resultaten från 
kontrollen redovisas till nämnd varje tertial.       
 
De vanligaste kontrollmetoder är inspektion och revision men även 
provtagning och analys utförs till största delen som planerad kontroll. I den 
händelsestyrda delen återfinns uppgifter där inflödet av ärenden inte går att 
styra, till exempel registrering av verksamheter, offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad, sanktionsbeslut, handläggning av 
klagomål, utredning av misstänkta om matförgiftningar, åtalsanmälningar 
och remissyttranden. 

Planering av antal kontroller 2022-2023 

Under 2022 får objekt med 10-12 debiterade kontrolltimmar 3 besök under 
året. Objekt med 7,5-8 debiterade kontrolltimmar får 2 besök under året. 
Kontrolltiden respektive inspektör lägger på ett objekt tidsredovisas i 
ärendehanteringssystemet under respektive objekt. Detta för att kunna följa 
upp att varje objekt har fått den debiterade kontrolltiden.  
Livsmedelsverksamheterna ska alltid få den kontrolltid de årligen har 
debiterats för inom en treårsperiod. Utöver detta används även en mer 
detaljerad kontrollplan som ger en tydligare överblick av verksamheternas 
genomförda kontrolltid.    
  
För att öka myndighetens rättssäkerhet, samsyn, effektivitet och service 
fortsätter kvalitetsarbete i form av förbättring och utveckling av 
arbetsrutiner och information.  

Livsmedelsanläggningar 

Antal kontroller Objekt (antal 
kontrolltimmar per 
år) 

Antal 
objekt 

Kontrollintervall  
(antal kontroller 
per år) 

2022 2023 2024 

10-12 3 3 9 9 9 
7,5-8 6 2 10 12 12 
5-7 27 1-2 38 40 44 
4 27 1 27 27 27 
3 33 0-1 21 21 25 
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2-2,5 57 Vartannat år 35 32 25 
0,5-1,5 22 vart 3:e år 7 7 8 

Antal totalt 147 148 150 
*Utöver dessa kontroller kommer det tillkomma fler då en del objekt ännu inte 
riskklassats. 

Dricksvattenanläggningar* 

Antal kontroller Objekt (antal 
kontrolltimmar per 
år) 

Antal 
objekt 

Kontrollintervall  
(antal kontroller 
per år) 

2022 2023 2024 

10 1 2-3 3 2 3 
8 1 2-3 2 2 3 
4 1 1-2 1 2 1 
3 4 1-2 7 6 6 
1 15 1 15 15 15 

Antal totalt 28 27 28 
*Kontroll av dricksvattenanläggningar inkluderar kontroll och uppföljning av 
anläggningarnas undersökningsprogram (inskickade analysresultat), faroanalyser och/eller 
platsbesök. 

Finansiering av tillsynen 

Den offentliga kontrollen av livsmedel ska enligt förordning (2021:176) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter vara avgiftsfinansierad. Större delen av finansieringen 
sker genom fasta årliga kontrollavgifter samt avgifter för handläggning av 
anmälningar och offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad. 
Dessa avgifter tas ut i enlighet med Tierps kommuns beslutade 
livsmedelstaxa. Allmän rådgivning och service finansieras via 
kommunbudgeten. Förutom personalkostnader finns verksamhetskostnader 
i form av material, lokaler, utrustning, kursavgifter m.m. samt övriga 
kostnader för verksamheten. 2021 beräknas att taxorna täckte avgifterna 
kontrollens utgifter och denna beräkning bedöms göra så även för 2022. 

Personalresurser 

Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer att ha personalresurser på 1,7 
årsarbetskrafter fördelat på två inspektörer till 2022 livsmedelskontroll. 
Den effektiva kontrollrelaterade arbetstiden har tidigare beräknats till 960 
timmar/årsarbetskraft. Det bedöms att personalresurserna uppnår behovet 
för tillsynen av livsmedel under 2022.  
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Verksamhet Aktivitet/metod Syfte Beräknad 
tidsåtgång 
(timmar) 

Ansvarig 
nämnd 

Planerad kontroll  
Livsmedelsanläggning Utföra planerade 

inspektioner och revisioner 
Säkra livsmedel, enkel och 
korrekt information 

700 JN + KS 

Dricksvattenanläggning Utföra planerade 
inspektioner och 
revisioner, samt följa upp 
undersökningsplaner 

Säkert dricksvatten med 
bra kvalitet 

50 JN + KS 

Restid Tid för förflyttning till och 
från anläggning 

 160  

 910  
Händelsestyrd kontroll  
Registrering av nya 
verksamheter 

Skriva beslut om 
registrering 

Aktuellt 
verksamhetssystem, 
kännedom om nya 
verksamheter  

25 JN + KS 

Riskklassning av nya 
verksamheter 

Utföra första 
kontrollbesöket, samt 
skriva beslut om 
riskklassning 

Få in verksamheterna i 
kontrollplanen för fortsatt 
kontroll 

75 JN + KS 

Offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var 
planerad 

Utföra den uppföljande 
kontrollen, skriva rapport 
samt eventuellt beslut som 
föreläggande eller förbud 

Följa upp avvikelser och 
se till att de åtgärdas 

50 JN + KS 

Klagomål, misstänkta 
matförgiftningar, utbrott, 
provtagning 

Utreda, utföra eventuella 
kontrollbesök, 
dokumentera, följa upp 
analysresultat 

Säkra livsmedel till 
konsumenterna  

50 JN + KS 

Remissyttranden och svar 
på enkäter 

Skriva och återkoppla  10 JN + KS 

Information och 
rådgivning 

Personliga möten, telefon 
eller e-post 

Öka kunskapen hos 
verksamhetsutövarna. 
Service 

100 JN + KS 

 320  
Kvalitetsarbete   
Ta fram och utveckla 
arbetsrutiner 

Arbetsrutin för 
livsmedelskontroll, 
inklusive dricksvatten, 
samt beredskapsplan 

 150  

Ta fram tillsynsplan och 
kontrollplan 

  50  

Ta fram information Informationsfoldrar, 
uppdatera hemsidan 

 50  

Övrigt kvalitetsarbete Uppdatera 
ärendehanteringssystem, 
utskick av fakturor, 
införande av e-arkiv. 

 50  

Arbete med den nya 
riskklassningsmodellen 

Förbereda för omklassning 
av alla verksamheter 2023 

 50  

 350  
Kontrolltid totalt 1580 
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Tillgängliga personalresurser för kontroll (timmar) 
Baserat på 1,7 tjänster. 

1632 

JN – Jävsnämnden 
KS – Kommunstyrelsen 

Uppföljning av tillsynsplanen 

Tillsynsplanen följs upp med redovisning till Utskottet Samhällsbyggnad i form av 
en slutlig årsrapport. Om tillsyn över någon kommunal verksamhet har utförs sker 
även redovisning till Jävsnämnden, i samma form som till Utskottet 
Samhällsbyggnad. Revidering av planen sker årsvis. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 14 
Dnr KS/2022:45 
 
Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. 
Byggnadsnämndens tillsynsansvar anges i 11 kap 2,3 §§ PBL och omfattar i 
huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och 
bruksskedet samt de materiella bestämmelserna vid lov och byggande.  
Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får 
påbörjas utan startbesked och att utföra obligatorisk funktionskontroll av 
ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav som ställs på 
åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska egenskapskrav, 
underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. 
 
Byggnadsnämnden måste pröva alla anmälningar om tillsyn och ingripa om 
det finns skäl till det. Det framgår dock inte av plan- och bygglagstiftningen 
i vilken omfattning byggnadsnämnderna ska utöva egeninitierad och 
planerad tillsyn.  
Att ta fram en tillsynsplan är ett lämpligt sätt att systematisera 
tillsynsarbetet. I en tillsynsplan kan det till exempel anges inom vilka 
områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande året. 
Prioriteringen kan grundas på en behovs- och riskbedömning utifrån tidigare 
erfarenheter.  
Det finns inte något krav på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan 
men Boverket anser att effektivt tillsynsarbete förutsätter att det i så stor 
utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i förväg.  En tillsynsplan 
skapar förutsättningar för att byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet kan 
uppfylla skyldigheten att, enligt 8 kap 8 § PBF, regelbundet följa upp och 
utvärdera sitt tillsynsarbete. 

Beslutsmotivering 
Tillsynsplanen tydliggör byggnadsnämndens tillsynsarbete och möjliggör ett 
systematiserat och effektivt arbetssätt. 
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Barnrättskonsekvenser 
Barn berörs direkt och indirekt av vår tillsyn. Tillsynen utförs enligt lag med 
syfte att förbättra livsmiljön för både barn och vuxna. Det kan handla om att 
tillse att lekparker uppfyller kraven på säkerhet. Att 
ventilationsanläggningar besiktigas kontinuerligt för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skolor och förskolor eller att offentliga lokaler är 
tillgängliga även för barn.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen bedrivs av bygglovkontoret på 
enheten Planering och Myndighet.  
Den sammanlagda tiden för tillsyn under 2022, beräknat utifrån föreslagen 
plan, är 900 timmar vilket är strax under en heltidstjänst. 
Det finns inte någon bestämmelse som ger byggnadsnämnden möjlighet att 
ta ut avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden 
beslutar om tillfaller dock kommunen 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Tillsynssamordnare 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-13 KS/2022:45
  

  
   
  
    

 
 
Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun, 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun, 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. 
Byggnadsnämndens tillsynsansvar anges i 11 kap 2,3 §§ PBL och omfattar 
i huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och 
bruksskedet samt de materiella bestämmelserna vid lov och byggande.  
Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får 
påbörjas utan startbesked och att utföra obligatorisk funktionskontroll av 
ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav som ställs på 
åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska egenskapskrav, 
underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. 
 
Byggnadsnämnden måste pröva alla anmälningar om tillsyn och ingripa 
om det finns skäl till det. Det framgår dock inte av plan- och 
bygglagstiftningen i vilken omfattning byggnadsnämnderna ska utöva 
egeninitierad och planerad tillsyn.  
Att ta fram en tillsynsplan är ett lämpligt sätt att systematisera 
tillsynsarbetet. I en tillsynsplan kan det till exempel anges inom vilka 
områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande året. 
Prioriteringen kan grundas på en behovs- och riskbedömning utifrån 
tidigare erfarenheter.  
Det finns inte något krav på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan 
men Boverket anser att effektivt tillsynsarbete förutsätter att det i så stor 
utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i förväg.  En tillsynsplan 
skapar förutsättningar för att byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet kan 
uppfylla skyldigheten att, enligt 8 kap 8 § PBF, regelbundet följa upp och 
utvärdera sitt tillsynsarbetet. 

Beslutsmotivering 
Tillsynsplanen tydliggör byggnadsnämndens tillsynsarbete och möjliggör 
ett systematiserat och effektivt arbetssätt. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn berörs direkt och indirekt av vår tillsyn. Tillsynen utförs enligt lag 
med syfte att förbättra livsmiljön för både barn och vuxna. Det kan handla 
om att tillse att lekparker uppfyller kraven på säkerhet. Att 
ventilationsanläggningar besiktigas kontinuerligt för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skolor och förskolor eller att offentliga lokaler är 
tillgängliga även för barn.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen bedrivs av bygglovkontoret på 
enheten Planering och Myndighet.  
Den sammanlagda tiden för tillsyn under 2022, beräknat utifrån föreslagen 
plan, är 900 timmar vilket är strax under en heltidstjänst. 
Det finns inte någon bestämmelse som ger byggnadsnämnden möjlighet att 
ta ut avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden 
beslutar om tillfaller dock kommunen 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Tillsynssamordnare 
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Anna Persson 
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Inledning  
Byggkontoret på enheten Planering och myndighet utför kommunens tillsyn enligt 
Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF) på uppdrag från 
två ansvariga myndighetsnämnder – Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen. 
 
Nämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 
upplysningar och utöva tillsyn över byggnationer. Tillsyn sker vid inkommen 
anmälan och enligt nämndens tillsynsplan.  
 
Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt be-
slutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens in-
tentioner och på samma sätt i hela landet.  
 
Det ska vara lätt att göra rätt i Tierps kommun! Bra service är ett ledord i tillsynsar-
betet. Informationen på kommunens hemsida ska vara tydlig och genom rådgivning 
ska vi hjälpa medborgare att göra rätt. 

Varför tillsyn? 
Målet med nämndens tillsyn är att:  

 se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav 
 se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så 

att värden bevaras samt att olägenheter inte uppkommer  
 säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som 

krävs och att samhällets lagar och regler följs   
 att upprätthålla god form, färg och materialverkan 

Finansiering av tillsyn 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. I Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § 
finns en uttömmande lista över de moment byggnadsnämnden får ta ut avgifter för. 
Rådgivning och allmän tillsynsverksamhet anges inte i listan vilket innebär att 
momenten är skattefinansierade. I de fall tillsynsärenden leder till beslut om 
sanktionsavgift tillfaller sanktionsavgiften kommunen. Storleken på avgiften 
grundar sig på den avvikelse som utförts och inte den handläggningstid som lagts 
ned i ärendet. 
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Vad är tillsyn enligt plan- och bygglagen? 

Underhåll och varsamhet  

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tek-
niska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda vär-
dena bevaras. 

Tillståndspliktiga åtgärder  

Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler 
och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och de ska finnas förutsättningar 
för att utfärda slutbesked.  

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla 

Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åt-
gärdas. 

Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara god-
kända   

Kontroll av ventilation i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska 
utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion. 

Att utföra tillsyn – bevaka, utreda och ingripa  
 Nämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsynen ska plane-

ras årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensa-
nalys, prioriteringar och resurstillgång.  

 Om det uppdagas eller anmäls en överträdelse har kommunen en skyldighet 
att utreda ärendet. Utredningen ska visa om det har skett en överträdelse 
eller inte.  

 Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört en överträdelse eller 
den som gynnas av den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till överträdel-
sen med eller utan byggsanktionsavgift/vite eller att enbart betala en 
byggsanktionsavgift. Ingripandet avslutas med beslut om att rättelsen är ut-
förd.  
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Tillsynsplan 2022 

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att OVK utförs (en- och tvåbostadshus 
är undantagna). Funktionskontrollanten ska komma in med protokoll över besikt-
ningen till byggnadsnämnden. Vid OVK ska det kontrolleras att ventilationssyste-
mets funktion och egenskaper överensstämmer med de föreskrifter som gällde när 
systemet togs i bruk. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredsställande inomhuskli-
mat i byggnader. Dessutom görs det för att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas 
för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett 
försämrat inomhusklimat. 

Syfte  

Att ha en fungerande tillsyn av OVK är väsentlig för en god inomhusmiljö. Brister i 
ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma och nedsatt prestationsför-
måga för de som vistas i lokalerna. Miljöer där barn och ungdomar vistas 
(förskolor, skolor samt andra samhällsviktiga lokaler) bör prioriteras.  
 

Mål  
Att de lagstadgade kontroller som ska utföras under året ska vara genomförda. 

Aktiviteter under 2022  
1. Föra aktuellt register över utförd OVK.  
2. Informera fastighetsägare när besiktningsprotokoll innehåller brister eller 

fastighetsägare inte utfört OVK enligt tidsintervall.  
3. Förelägga fastighetsägare som efter påminnelse inte åtgärdad brist enligt be-

siktningsprotokoll. 

Hissar och andra motordrivna anordningar  

Det är fastighetsägaren som är ansvarig att hissen besiktas i tid. Fastighetsägaren 
ska se till att det finns en giltig och synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten 
ska det framgå vilket datum hissen måste besiktas nästa gång. Tillsynen omfattar 
även motordrivna anordningar, bostadsanpassningshissar, m.fl. Besiktningsinterval-
let varierar beroende på typ av anordning (1-4  år). 

Syfte  
Att hissar och motordrivna anordningar ska vara säkra att använda.  

Mål  
De lagstadgade kontrollerna som ska utföras under året ska vara genomförda och att 
inga hissar/motordrivna anordningar med allvarliga brister används.  
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Aktiviteter under 2022  
Startmöte för att planera tillsyn över kommunens hissar 2022.  

Enkelt avhjälpta hinder (HIN) – tillgänglighet  

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har till-
träde samt på en allmän plats ska avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska 
och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Även när man anlägger all-
männa platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras till-
gängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga. Kommunen ska ha en plats på sin hemsida där man kan anmäla enkelt av-
hjälpta hinder.  

Syfte  
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället måste funktionshinderperspektivet 
genomsyra de kommunala verksamheterna. Det är även viktigt att kommunen arbe-
tar för att förbättra tillgängligheten. Som ansvarig för den fysiska planeringen har 
kommunen en avgörande roll i målet för att skapa ett tillgängligt Sverige. Det är 
byggnadsnämnden som har ansvaret för att publika lokaler är tillgängliga för alla. 
Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.   

Mål  
Att kommunens lokaler och platser dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för 
personer med funktionshinder.  

Aktiviteter under 2022   
1. Arbeta med inkomna ärenden 
2. Utreda möjighet till inventering av publika lokaler via tex projekt- eller 

examensarbete  

Lekplatser  

Nämnden har tillsyn över att den som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid upp-
förande och ändring av lekplatser. Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet 
eller ändringen kräver lov eller inte. Nämnden har även tillsyn över att kraven på 
vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder un-
danröjs.  

Syfte  
Upprätthålla en god status på lekplatser så att underhåll sköts på ett sätt så att risk 
för olyckor minskar.  

Mål  
Utföra besiktningar och se till att eventuella säkerhetsbrister åtgärdas.  

Aktiviteter under 2022 
1. Arbeta med inkomna ärenden.  
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Olovligt byggande – olovlig åtgärd  

Olovlig byggnation kallas ofta ”svartbygge” i folkmun. Egentligen står benäm-
ningen för alla åtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga och som utförts utan 
tillstånd. Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har 
påbörjats utan att startbesked och/eller slutbesked meddelats ska nämnden ta ut en 
byggsanktionsavgift. Det kan i vissa fall även bli aktuellt med vitesföreläggande.  

Syfte  
Det är viktigt för det allmänna förtroendet att nämnden lever upp till sitt ansvar att 
se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga att den 
enskildes möjlighet att bygga grundas på en likvärdig tillämpning av lagar och 
bestämmelser och inte på grannars goda vilja.  

Mål  
Arbeta med inkomna ärenden.   

Aktiviteter under 2022  
1. Handlägga inkomna ärenden.  
2. Starta nya tillsynsärenden vid upptäckt av åtgärd som strider mot PBL.   

Bristande underhåll  

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de 
tekniska egenskaperna bevaras. En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer. Tomter ska underhållas och skötas oavsett om den är be-
byggd eller inte. Ärenden gällande ovårdade tomter ska om möjligt hanteras till-
sammans med miljöenheten.  

Syfte  
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna plat-
ser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så att 
risk för olycksfall och betydande olägenheter uppkommer.  

Mål  
Arbeta med inkomna ärenden.  

Aktiviteter under 2022  
1. Handlägga inkomna ärenden.  
2. Starta nya tillsynsärenden vid upptäckt av bristande underhåll av bygg-

nadsverk som innebär risk för olycksfall eller innebär en olägenhet. 
 

Behovsutredning  
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                 Tillsynsplan 2022 

Tillsyn  Aktiviteter   Planerade tim-
mar  

   
OVK Upprätthålla re-

gister. Påminna 
och förelägga 

200 h 

Inkomna tillsynsärenden Hantera inkomna 
tillsynsärenden 

600 h 

Övriga klagomål Hantera inkomna 
ärenden/frågor 

100 h 

   
Totalt  900 h 

 

Konsekvensanalys  

Enligt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, arbetar en heltidsan-
ställd person ca. 1500-1600 timmar per år. Av denna tid används ca. 960 timmar till 
kärnverksamhet och 500-600 timmar används som gemensam tid. Tidsåtgången för 
en heltidsanställning motsvarar därför ca. 960 timmar.  
 
Bygglovsenheten bedömer att det borde det finnas tillräckliga resurser för att kunna 
uppfylla den här tillsynsplanen.   
 
Att tillsynen blir utförd enligt plan innebär ett steg mot ett bättre ventilerat och 
säkrare Tierp för alla.  

Prioriteringar  

Aktiviteterna ska under 2022 prioriteras enligt följande:  
1. Skyndsamt hantera tillsynsärenden som kan innebära fara fär människors liv 

och/eller hälsa  
2. Hantera övriga tillsynsärenden.  
3. OVK. 

 

Roller och ansvar när det gäller tillsyn enligt PBL 
 
Allmänheten  
• Kan anmäla förhållanden som de inte anser överensstämmer med lagstiftningen.  
 
Byggherrar och fastighetsägare  
• Är tillsynsobjekt (8 kap 2 § PBF jämfört med 11 kap PBL och 1 kap 6 § PBF)  
• Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL.  
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• Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av 
tillsyn (11 kap PBL). Gäller vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av 
byggnadsverk, tomter, allmänna platser m.m.  
• Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov, startbe-
sked (inklusive kontrollplan), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut.  
• Utföra kontroller under byggskedet.  
• Göra anmälningar enligt kontrollplan.  
• Rätta till avvikelser.  
• Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd. 
 
Byggnadsnämnden (Kommunstyrelsen/Jävsnämnden)   
• Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL).  
• Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång 
till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att 
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 kap 7 § 
PBL).  
• Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § 
PBF).  
• Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta 
om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande be-
stämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller 
oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt.  
• Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL).  
• Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid fel-
aktig eller utebliven tillsyn.  
• Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF). 
 
Länsstyrelserna 
• Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom 
råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 och 14 § PBF).  
• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF).  
• Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd 
om den allmänna tillämpningen av (8 kap 18 § PBF).  
• Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder 
(13 kap 4 § PBL).  
• Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, 
samt i vissa avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de 
är felaktiga (enligt 11 kap 10 – 12 § PBL).  
• Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete (8 kap 8 § PBF). 
 
Boverket  
Tillsynsvägledning  
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• Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor (8 kap 16 § 
PBF). 
• Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning ge-
nom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 PBF).  
• Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning (8 kap. 15§ PBF). 
• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF). 
• Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och 
länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen 
ska lämnas till regeringen (8 kap 17 § PBF).  
• Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap 
9 § PBF ska lämna samt hur informationen ska lämnas (10 kap 25 § PBF).  
• Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och 
redovisa detta till regeringen (8 kap 19 § PBF). 
 
Mark- och miljödomstolarna  
• Prövar efter överklagande länsstyrelsens beslut angående överklagande av bygg-
nadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 6 § PBL). 
 
Regeringen  
• Prövar efter överklagande länsstyrelsernas tillsynsbeslut att helt eller i en viss del 
upphäva detaljplaner, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked (13 kap 5 § 
PBL. 

Exempel som konkretiserar och illustrerar byggnadsnämn-
dens (kommunstyrelsens) tillsynsansvar, ingripanden och 
påföljder 

1. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan 
eller i strid med lovbeslut.  
• Lovföreläggande om bedömning görs att lov kan ges i efterhand och för-
bud att fortsätta åtgärden/arbetet  
• Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand)  
• Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande), aktuellt endast om det 
första föreläggandet inte åtgärdats.  
• Byggsanktionsavgift  
• Beslut om att byggnadsnämnden upprättar ritningar m.m. på ägarens be-
kostnad  
 

2. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked  
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet  
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats.  
• Byggsanktionsavgift  
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3. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts  
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet  
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats  
 

4. Ett byggnadsverk har tagits i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbe-
sked 
Användningsförbud  
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats.  
• Byggsanktionsavgift  
 

5. Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked  
• Användningsförbud 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats 
 

6. Ett byggnadsverk uppfyller inte tekniska egenskapskrav  
• Åtgärdsföreläggande  
• Rättelseföreläggande  
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet (uppenbarhetskrav)  
• Användningsförbud (om säkerhetsbrister)  
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom byggnadsnämnden på den 
försumliges bekostnad. Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åt-
gärdats.  
• Handräckning  
• Byggsanktionsavgift  
 

7. Ett byggnadsverk uppfyller inte underhållskravet  
• Åtgärdsföreläggande/föreläggande om underhållsutredning  
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom byggnadsnämnden på äga-
rens bekostnad. Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats  
 

8. Ett enkelt avhjälpt hinder har inte undanröjts  
• Åtgärdsföreläggande  
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom byggnadsnämnden på den 
försumliges bekostnad. Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åt-
gärdats 
 

9. En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter  
• Entledigande och utseende av annan  
• Anmälan till certifieringsorganet  
 

10. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts 
inte i stånd inom skälig tid  
• Rivningsföreläggande  
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• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. Aktuellt 
endast om det första föreläggandet inte åtgärdats.  

 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 16 
Dnr KS/2021:921 
 
Svar på remiss - Handlingsplan klimatanpassning 2022-2027 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret angående länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning 2022-2027. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med 
klimatanpassning utefter Förordning om myndigheters 
klimatanpassningsarbete (2018:1428). Handlingsplanen har skickats ut på 
remiss till ett antal aktörer i länet.  
 
Tierps kommun konstaterar att arbetet för att klimatanpassa samhället är en 
viktig fråga och att länsstyrelsen tar en ledande roll är mycket positivt.  
 
Tierps kommun anser att det generellt är stort fokus i handlingsplanen på att 
ta fram regionala kartunderlag, vilket är bra. Dock är det oroväckande att 
nästan ingen aktivitet i handlingsplanen leder till faktisk handling. Tierps 
kommun föreslår i remissvaret ett antal justeringar av aktiviteter samt 
förslag till nya aktiviteter som förhoppningsvis leder till mer handling.   
 
Då kommunerna äger mycket mark i och kring tätorter är klimatanpassning i 
samhällena i stort kommunens ansvar. Länets kommuner behöver dock 
prioriteringshjälp eftersom kommuner ofta har ett mer lokalt perspektiv och 
ibland behöver hjälp med att lyfta blicken. I de fall kommunerna inte 
planerar smart utifrån ett klimatanpassningsperspektiv anser Tierps kommun 
att länsstyrelsen bör arbeta mer uppsökande, och inte bara som ett 
kunskapsstöd. Istället för att endast låta kommuner ansöka om pengar för 
åtgärder borde länsstyrelsen kontakta länets kommuner och föreslå åtgärder, 
samt erbjuda hel eller delvis finansiering för detta. På så sätt blir det mer 
verkstad för klimatanpassningsarbetet i länet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimatanpassning skapar ett mer robust samhälle för 
nästkommande generation.  
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 13.2 Klimatanpassa den fysiska 
planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett 
förändrat klimat. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027   
 Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027  dnr 424-

7782-2021 
 Missiv Remiss Handlingsplan klimatanpassning 2022-2027  dnr 

424-7782-2021 
 
Beslutet skickas till  

 Länsstyrelsen i Uppsala län / uppsala@lansstyrelsen.se / ange 
diarienummer 424-7782-2021 

 Kvalitet och strategisk utveckling  
 Planering och myndighet  

 
 
 

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-14 KS 2021/921
  

  
   
  
    

 
Svar på remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-
2027 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret angående länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning 2022-2027. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med 
klimatanpassning utefter Förordning om myndigheters 
klimatanpassningsarbete (2018:1428). Handlingsplanen har skickats ut på 
remiss till ett antal aktörer i länet.  
 
Tierps kommun konstaterar att arbetet för att klimatanpassa samhället är en 
viktig fråga och att länsstyrelsen tar en ledande roll är mycket positivt.  
 
Tierps kommun anser att det generellt är stort fokus i handlingsplanen på 
att ta fram regionala kartunderlag, vilket är bra. Dock är det oroväckande 
att nästan ingen aktivitet i handlingsplanen leder till faktisk handling. 
Tierps kommun föreslår i remissvaret ett antal justeringar av aktiviteter 
samt förslag till nya aktiviteter som förhoppningsvis leder till mer 
handling.   
 
Då kommunerna äger mycket mark i och kring tätorter är klimatanpassning 
i samhällena i stort kommunens ansvar. Länets kommuner behöver dock 
prioriteringshjälp eftersom kommuner ofta har ett mer lokalt perspektiv 
och ibland behöver hjälp med att lyfta blicken. I de fall kommunerna inte 
planerar smart utifrån ett klimatanpassningsperspektiv anser Tierps 
kommun att länsstyrelsen bör arbeta mer uppsökande, och inte bara som ett 
kunskapsstöd. Istället för att endast låta kommuner ansöka om pengar för 
åtgärder borde länsstyrelsen kontakta länets kommuner och föreslå 
åtgärder, samt erbjuda hel eller delvis finansiering för detta. På så sätt blir 
det mer verkstad för klimatanpassningsarbetet i länet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimatanpassning skapar ett mer robust samhälle för 
nästkommande generation.  
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 13.2 Klimatanpassa den fysiska 
planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett 
förändrat klimat. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027   
 Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027  dnr 424-

7782-2021 
 Missiv Remiss Handlingsplan klimatanpassning 2022-2027  dnr 

424-7782-2021 
 
Beslutet skickas till  

 Länsstyrelsen i Uppsala län / uppsala@lansstyrelsen.se / ange 
diarienummer 424-7782-2021 

 Kvalitet och strategisk utveckling  
 Planering och myndighet  

 
 
 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling  
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Dokumentnamn 

Remissvar     Datum Diarienummer 

2021-12-22 KS 2021/921
  

  
   
  
  

Remissvar - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027   
 
Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med 
klimatanpassning utefter Förordning om myndigheters 
klimatanpassningsarbete (2018:1428). Handlingsplanen har skickats ut på 
remiss till ett antal aktörer i länet. I detta dokument framgår Tierps 
kommuns kommentarer till handlingsplanen. Den första delen består av 
generella kommentarer som utgår från de frågor som länsstyrelsen i 
missivet önskat få svar på. Därefter följer mer specifika kommentarer 
kopplade till vissa rubriker i handlingsplanen och till aktiviteterna i tabell 3 
(s. 20-22).  
 
Generella kommentarer  
 
Tierps kommun konstaterar att arbetet för att klimatanpassa samhället är en 
viktig fråga och att länsstyrelsen tar en ledande roll är mycket positivt.  
 
Vad har ni för behov och prioriteringar i ert klimatanpassningsarbete? Vad 
kan länsstyrelsen bidra med i denna handlingsplan och vad kan ni göra för 
åtagande?  

Vi behöver resurser för att utföra åtgärder samt länsövergripande analyser om 
exempelvis översvämningsrisk. Översvämningskarteringar behöver göras för 
fler vattendrag och hållas uppdaterade samt att mer underlag behövs för mer 
detaljerade ras- och skredanalyser.  

Det måste även bli lättare att få information och se data från angränsande län, 
särskilt vad gäller vatten. Det är även viktigt att kartlager är uppdaterade så att 
vi snabbt kan se förbättringar i kartlagren vartefter åtgärder utförs. Detta för 
att lättare kunna kommunicera arbetet till allmänheten, tjänstepersoner och 
politiker så att det blir tydligt att det vi lägger pengarna på faktiskt ger resultat.  

Är de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen relevanta för er?  

Det är stort fokus i handlingsplanen på att ta fram regionala kartunderlag, 
vilket är bra. Dock är det oroväckande att nästan ingen aktivitet i 
handlingsplanen leder till faktisk handling. Samverkansmöten är bra men bara 
när de leder till åtgärder ute i landskapet och länets aktörer måste börja göra 
konkreta åtgärder. Vi vet att ökad stadsgrönska ger behagligare temperaturer 
och att dagvattendammar jämnar ut stora flöden. Finns dessa typer av åtgärder 
med i handlingsplanen blir den mer relevant för oss som kommun.  

Har ni förslag på aktiviteter som ni vill initiera?  

Då kommunerna äger mycket mark i och kring tätorter är klimatanpassning i 
samhällena i stort kommunens ansvar. Tierps kommun jobbar redan med att 
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exempelvis anlägga våtmarker samt skydda träd och grönområden vid 
exploatering (även om det inte alltid benämns som klimatanpassning, vilket vi 
kan bli bättre på att göra).  Kommunerna har också ett stort ansvar att 
exempelvis inte bygga i sänkor där vatten riskerar att samlas vid stora skyfall.  

I de fall kommunerna inte planerar smart utifrån ett 
klimatanpassningsperspektiv måste länsstyrelsen ingripa. En av aktiviteterna i 
tabell 4 (”checklista för klimatanpassning…” s. 24) tyder på att länsstyrelsen 
ska prioritera detta under de kommande åren vilket Tierps kommun ser som 
positivt.  

Har ni förslag på aktivitet som någon annan aktör bör initiera?  
 
Länsstyrelsen borde ha bäst koll på var i länet som de största problemen finns 
och kan således komma med förslag på åtgärder för de platserna, istället för att 
vänta på att kommunerna själva ska ta initiativ. Kommunen behöver 
prioriteringshjälp då vi ofta har ett mer lokalt perspektiv och ibland behöver 
hjälp att lyfta blicken. Länsstyrelsen borde alltså arbeta mer uppsökande och 
inte bara som ett kunskapsstöd. Istället för att endast låta kommuner ansöka 
om pengar för åtgärder borde länsstyrelsen kontakta länets kommuner och 
föreslå åtgärder, samt erbjuda hel eller delvis finansiering för detta. På så sätt 
får vi mindre prat och mer verkstad.  

 
Kommentarer till vissa rubriker samt aktiviteterna i tabell 3 
 
I del 2 sidan 15 under rubriken Framtaget material listas material som 
länsstyrelsen tagit fram för att understödja aktörer i 
klimatanpassningsarbetet. Denna lista bör utökas och inkludera material 
framtaget även av andra aktörer. Därmed kan listan fungera som ett mer 
komplett och bra underlag för exempelvis kommuner att använda sig av. 
Det finns många bra underlag och verktyg som kan listas här och därmed 
synliggöras. Vi saknar till exempel de verktyg som finns och som är under 
framtagande för att analysera ökad brandrisk. Som exempel kan nämnas 
appen Brandrisk Ute från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och SMHI:s brandriskmodeller 
(https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/brandrisk). Tierps 
kommun anser att det är prioriterat att länsstyrelsen stöttar kommunerna i 
hur tillgängligt underlag kan användas för planering och prioritering av 
insatser.  
 
Tierps kommun saknar en rubrik och text som beskriver större 
klimatanpassningsarbete som är på gång i länet av olika aktörer. Till 
exempel bör nämnas att Skogsstyrelsen just nu har ett regeringsuppdrag att 
återväta utdikade torvmarker i skogslandskapet och att östra Svealand är ett 
av de prioriterade områdena.  
 
Tierps kommun noterar att frågan om dagvattenhantering inte tar särskilt 
stor plats i handlingsplanen. Det finns bra verktyg att använda, och det 
finns bra exempel på hur aktörer jobbat med frågan. Detta behöver 

https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/brandrisk
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synliggöras i handlingsplanen eftersom det är viktigt att vi inte tappar 
fokus i frågan.  
 
Nedan listas Tierps kommuns kommentarer till flera av de föreslagna 
aktiviteterna i tabell 3 sidorna 20-22.  
 
Aktivitet 1. Det finns redan idag många forum i länet för 
erfarenhetsdelning och kompetenshöjning. Till exempel för 
översiktsplanerare, kommunekologer, miljö/hållbarhetsstrateger, 
beredskapssamordnare och även inom vård och omsorg. Dessa är ofta 
givande men tar mycket tid. I stället för att bjuda in till ytterligare ett 
dialogforum föreslår Tierps kommun att länsstyrelsen lyfter specifika 
frågor inom ämnet klimatanpassning i befintliga forum. Det är inte bara 
tidseffektivt utan vi tror att det också ger större effekt.  
 
Aktivitet 3. Det behövs inte bara kunskapshöjande insatser om hur skogen 
påverkas av ett förändrat klimat. Även kunskap och agerande för att 
förändra skogsbruksmetoderna för att stå emot klimatförändringarnas 
effekter behövs. Exempelvis att lövträd bättre står emot skogsbränder, eller 
skogens vattenfördröjande effekt som kan dämpa översvämningar i vissa 
områden. Länsstyrelsen kanske har som avsikt att även detta ska ingå i 
aktivitet 3, men det behöver i så fall förtydligas.  
 
Aktivitet 4. Det är bra att det befintliga regionala nätverket planeras 
användas (se kommentar till aktivitet 1). Tierps kommun anser att 
aktiviteten inte bara ska handla om att informera om riskerna, utan också 
informera om vilka åtgärder som kan och behöver göras för att minska 
riskerna. Hur får vi till åtgärderna i praktiken?  
 
Det finns många verktyg och underlag framtagna av olika aktörer som 
kommuner kan använda för att analysera risker och planera åtgärder. 
Kunskapen om att dessa finns och hur de kan användas behöver dock öka, 
vilket kan vara en del av aktivitet 4 eller göras till en egen aktivitet.  
 
Aktivitet 5. Det är positivt att länsstyrelsen ska ta fram en regional analys. 
Här behöver det också synliggöras vad konsekvenserna blir om vi inte 
bekämpar dessa arter. Att bekämpa invasiva arter är dock kostsamma 
åtgärder och det är viktigt att bidrag för bekämpning av invasiva arter från 
länsstyrelsen finns kvar i framtiden. Det behövs också mer kunskap hos 
länets aktörer om praktisk hantering (t ex destruering) av invasiva arter. 
För att synliggöra det behovet kan två aktiviteter vara att 1) Utbildning i 
hantering av invasiva arter samt 2) Fortsätta betala ut stöd till kommunerna 
för bekämpning. Det är även viktigt att länets aktörer gör samlade åtgärder 
mot invasiva arter och att detta fortsatt samordnas av länsstyrelsen.  
 
Aktivitet 8. Det behöver framgå vilka som är målgruppen för aktiviteten – 
är den riktad mot kommunerna, kommunala bolag och/eller andra?  
Det är en bra och efterfrågad aktivitet. Tierps kommun ser gärna att detta 
även inkluderar underlag och verktyg som inte nödvändigtvis länsstyrelsen 
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står bakom. Det finns många tjänster på marknaden och från flera 
myndigheter och kunskapen om dessa behöver öka. Exempelvis så finns 
olika översvämningskarteringar som ibland skiljer sig från varandra vilket 
är förvirrande. Det är svårt att veta vilka vi ska använda oss av. Vi ser 
alltså ett stort behov av att veta vilka underlag som finns och när och hur vi 
ska använda dem.  
 
Aktivitet 9. Det behöver framgå vilka som är målgruppen för aktiviteten. 
Är det kommunernas verksamheter inom vård och omsorg eller är det 
information direkt till individerna som aktiviteten avser, eller både och?  
Vad gäller klimatanpassning av byggnader för exempelvis vård och 
omsorg så finns ofta kunskapen om att exempelvis kylsystem behövs, och 
tekniken finns. Detta är i stället en ekonomisk fråga eftersom hyran måste 
höjas på grund av en större investering och en högre energiförbrukning.  
 
Aktivitet 10. Bra aktivitet. Tierps kommun samt kommunala bolag 
TEMAB har antagit detta som hållbarhetslöfte för vatten och deltar gärna i 
en sådan workshop.  
 
Aktivitet 11. Förtydliga vilken myndighet som menas här – är det 
länsstyrelsen? Om aktiviteten endast är menad för länsstyrelsens interna 
arbete hör den väl snarare hemma i tabell 4 på sidorna 23-24? Tierps 
kommun anser dock att länsstyrelsen även bör stötta kommunerna i att 
införa klimatanpassad upphandling. Detta skulle kunna vara en ytterligare 
aktivitet.  
 
Aktivitet 12. Tierps kommun anser att det är positivt att detta ska 
genomföras och kommer ta del av resultatet.  
 
Förslag på fler aktiviteter till handlingsplanen:  
 
Tierps kommun ser ett behov att lära mer om hur vi kan förbereda oss för, 
och organisera oss i händelse av, en klimatrelaterad kris. Vi behöver bygga 
upp en beredskapsorganisation för olika scenarier. Hur agerar vi vid utbrott 
av en smitta orsakad av zoonoser, vid skogsbränder eller översvämningar? 
I tabell 4 på sidan 23 framgår att Länsstyrelsen kommer utbilda den egna 
krisberedskapsorganisationen i att hantera risker. Det vore önskvärt om 
kommunerna kan få stöttning av Länsstyrelsen i detta arbete.  
 
 
I tjänsten 
 
Sara Sjöqvist 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Vad innebär klimatanpassning?  
Jordens klimat har redan blivit varmare, och den förändringen kommer att fortsätta. Hur stor 
uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt utsläppen kan 
minskas. Samtidigt som vi arbetar med utsläppsminskning behöver vi därför anpassa våra samhällen 
till ett framtida förändrat klimat. 

Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en 
ökad uppvärmning ger. Det behövs åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som 
märks idag och de som inte kan förhindras i framtiden, därför har vi på länsstyrelsen tagit fram denna 
handlingsplan med aktiviteter för att stärka länets robusthet när klimatet förändras. 
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Del 1: Klimatanpassningsuppdraget 
Om handlingsplanen  
Denna handlingsplan för klimatanpassning syftar till att stärka länets robusthet när klimatet förändras. 
I del 1 beskrivs klimatanpassningsuppdraget samt en introduktion ges till vilka prioriterade 
utmaningar, risker och sårbarheter som finns i länet. Del 2 presenterar konkreta förslag på aktiviteter 
samt verktyg för att genomföra dessa. Handlingsplanen utgår från de riktlinjer som framgår av 
förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. 

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete 
Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner 
10 §   Myndigheten ska 
   1. ha en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen enligt 8 §, 
   2. dokumentera, följa upp och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och nå 
myndighetsmålen i syfte att fortlöpande förbättra arbetet, och 
   3. uppdatera handlingsplanen vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. 
 
Resurser, tillvägagångssätt, tidsramar och ansvarsfördelning som gäller för arbetet ska framgå av 
handlingsplanen. 
 
Illustration över hur de olika styrdokumenten rörande klimatanpassning hänger ihop. Kompletteras 
efter remiss.  
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Om Uppsala län 
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Bakgrund 
För att anpassa våra samhällen till framtida klimatförändringar krävs ett strukturerat arbete på såväl 
lokal, regional och nationell nivå. Klimatanpassningsarbetet har sin utgångspunkt i den nationella 
strategin för klimatanpassning som kom 2018.1 Strategin omfattar Sveriges mål och vägledande 
principer för klimatanpassningsarbetet, organisation och ansvarsfördelning, uppföljning, principer för 
finansiering samt beskrivna kunskapshöjande insatser. Strategin ska uppdateras vart femte år utifrån 
nya kunskapsunderlag. Det nationella expertrådet för klimatanpassning, med sekretariat hos SMHI, 
har till uppgift att komma med förslag på inriktning för arbetet med strategin.  
 
Syfte  
Handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län har ambitionen att vara vägledande för arbetet 
med klimatanpassning. Den ska vara ett stöd i framtagandet av planer och program, prioriteringar och 
beslut. Handlingsplanen ska även synliggöra en ambitionsnivå och viljeriktning för 
klimatanpassningsarbetet i Uppsala län.  
 
För att nå resultat inom klimatanpassningsarbetet krävs bred samverkan mellan olika aktörer. Det 
krävs en god kunskap om de förutsättningar och förändringar som länet står inför. Det krävs också 
utbyte av kunskap och erfarenhet mellan aktörer med liknande behov och förutsättningar för att 
komma framåt i arbetet. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med länets kommuner, Region 
Uppsala och Trafikverket. 
 
Mål  
Enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska berörda myndigheter 
ta fram ett aktuellt myndighetsmål för arbetet med klimatanpassning. Detta mål ska vara mätbart i den 
mån det är möjligt samt bidra till att regeringen når sitt mål för klimatanpassning. 

Regeringen fastslog i proposition (2017/18:163) om en nationell strategi för klimatanpassning ett 
nationellt mål: 

”Regeringens mål för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett 
långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att 
minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Målsättningarna om klimatanpassning i 
Parisavtalet och Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling ska också 
uppnås. Målen bör beaktas i politik, strategier och planering på nationell nivå och 
integreras i ordinarie verksamhet och ansvar. Ytterligare behov av mål eller 
förtydliganden av regeringens mål för klimatanpassning för olika politikområden, 
sektorer eller identifierade sårbarheter bör analyseras.” 2 

Med tanke på länsstyrelsens särskilda uppgift att verka för att nationella mål ska få genomslag i länet 
har utgångspunkten varit att länsstyrelsens mål också ska spegla regeringens mål. Därav har 
nedanstående myndighetsmål för länsstyrelsen i Uppsala län fastslagits. 

Länsstyrelsen ska agera för samt bistå Uppsala läns aktörer i målet att utveckla ett 
långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar, utifrån 
de prioriterade utmaningar som finns i länet, genom att minska sårbarheter och ta 
tillvara möjligheter. Anpassningen till ett förändrat klimat ska gå hand i hand med 
ambitionen att minska utsläpp och ska samordnas med länets risk- och 
sårbarhetsanalys och den regionala utvecklingsstrategin. 

Utifrån det mer strategiska myndighetsmålet har underliggande delmål formulerats. Dessa delmål 
fokuserar på de prioriterade utmaningar som regeringen belyst som särskilt viktiga i det framtida 
klimatanpassningsarbetet, exempelvis hotet från översvämningar, brister i vattenförsörjningen och 

 
1 Microsoft Word - Prop 2017_18_163 Nationell strategi för klimatanpassning (regeringen.se) 
2 Regeringens proposition 2017/18:163, Nationell strategi för klimatanpassning, sid 62 

https://www.regeringen.se/494483/contentassets/8c1f4fe980ec4fcb8448251acde6bd08/171816300_webb.pdf
https://www.regeringen.se/494483/contentassets/8c1f4fe980ec4fcb8448251acde6bd08/171816300_webb.pdf
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höga temperaturer som innebär risker för hälsa. Delmålen har formulerats utifrån existerande mål och 
styrdokument, där sådana finns, för att dra nytta av det arbete som redan pågår i länet.  

 

Ref. Myndighetsmål 
A. Länsstyrelsen ska agera för samt bistå Uppsala läns aktörer i målet att utveckla ett långsiktigt 

hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar, utifrån de prioriterade 
utmaningar som finns i länet, genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. 
Anpassningen till ett förändrat klimat ska gå hand i hand med ambitionen att minska utsläpp 
och ska samordnas med länets risk- och sårbarhetsanalys och den regionala 
utvecklingsstrategin. 

 Prioriterade utmaningar Delmål 
B Ras, skred och erosion som 

hotar samhällen, 
infrastruktur och företag 

Alla kommuner har god kännedom om förutsättningarna för 
ras, skred och erosion såväl idag som i ett förändrat klimat. 

C Översvämning som hotar 
samhällen, infrastruktur 
och företag 

- Värna människors liv och hälsa och minska antalet 
personer som påverkas negativt av en översvämning. 

- Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och 
ekosystem vid en översvämning. 

- Skydda och begränsa skador på värdefulla 
kulturmiljöer och annat materiellt kulturarv vid en 
översvämning. 

- Minska ekonomiska förluster, upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa 
skador på egendom vid en översvämning. 

D Höga temperaturer som 
innebär risker för hälsa och 
välbefinnande för 
människor och djur 

I Uppsala län medför en gul, orange eller röd varning om 
”höga temperaturer”, alternativt ett meddelande från SMHI om 
”Höga temperaturer” eller ”Brandrisk” inte 

o en störning på samhällsviktig verksamhet 
o en statistiskt bekräftad ökning av antal dödsfall 

hos människor eller djur   
E Brist i vattenförsörjning för 

enskilda, jordbruk och 
industri 

Långsiktigt trygga tillgången på vattenresurser för dricksvatten 
i Uppsala län i ett flergenerationsperspektiv. 
 

F Biologiska och ekologiska 
effekter som påverkar en 
hållbar utveckling 

Åtgärderna inom vattenlandskapet, skogslandskapet och 
jordbrukslandskapet genomförs på ett sätt som stärker 
ekosystemens förmåga att motstå klimatförändringarnas 
negativa konsekvenser, där det är relevant. 

G Påverkan på inhemsk och 
internationell 
livsmedelsproduktion och 
handel 

Långsiktiga klimatförändringar samt extremt väder i form av 
skyfall och värmebölja ska inte påverka länets förutsättningar 
för att öka produktionsvärdet inom jordbruks- och 
trädgårdssektorn.  

H Ökad förekomst av 
skadegörare och sjukdomar 
samt invasiva främmande 
som påverkar människor, 
djur och växter 
 

- En ökad förekomst av skadegörare och sjukdomar till 
följd av ett förändrat klimat ska inte orsaka påtaglig 
skada i skogs- och jordbruk, för biologisk mångfald 
och för människors liv och hälsa.  

- Invasiva arter som följer av klimatförändringarna ska 
identifieras och hanteras. 

Tabell 1: Tabellen presenterar myndighetsmålet samt de prioriterade utmaningarna och delmålen 
kopplade till dessa. Angivna referensbokstäver (A-H) har lagts till för att koppla målen till aktiviteter i 
tabellerna med aktiviteter i del 2.  

 



 
 

9 
 

Uppföljning 
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete antogs av regeringen i 
juni 2018 och trädde i kraft 1 januari 2019. Den fastställer att 32 nationella myndigheter och 
samtliga 21 länsstyrelser ska, inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag, 
initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Enligt förordningen ska länsstyrelserna 
även initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete.  
 
Myndigheterna redovisar årligen arbetet med klimatanpassning i SMHI:s webbverktyg KLIRA3, som 
utvecklats speciellt för ändamålet. KLIRA innehåller frågor som kan besvaras med ja, nej eller delvis, 
med möjlighet att lämna kompletterande uppgifter i frisvarsfält. 
 
För att stötta länsstyrelsernas arbete med att följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete, samt för 
att få en helhetsbild över arbetet med klimatanpassning på olika nivåer i Sverige, valde SMHI att i 
redovisningen av arbetet år 2019 även inkludera ett antal frågor rörande kommunernas 
klimatanpassningsarbete. 
 
Den del av KLIRA som kommunerna svarar på handlar berör följande frågor: 

1. Hur arbetar kommunerna för att anpassa sig till nuvarande och framtida klimat? 
2. För vilka av de prioriterade utmaningarna i Nationell strategi för klimatanpassning har 

kommunerna vidtagit åtgärder? 
3. Vilka svårigheter har kommunerna identifierat i arbetet med klimatanpassning? 

 
På längre sikt är syftet med redovisningen att följa upp hur myndigheternas och kommunernas 
arbete bidrar till att göra Sverige mer motståndskraftigt mot effekterna av klimatförändring, samt finna 
synergieffekter i arbetet och lära av varandra.  
 
Handlingsplanen för klimatanpassning för Uppsala län kommer att följas upp efter fem år då den ska 
revideras, enligt förordningen (1428:2018). Det pågående arbetet i kommunerna följs upp varje år i 
KLIRA och länsstyrelserna är delaktiga i utvecklandet av rapporteringsverktyget för att verktyget ska 
fånga upp hur klimatanpassningsarbetet bedrivs och vad arbetet leder till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 SMHIs rapporteringsverktyg KLIRA: https://klira.smhi.se/login  

https://klira.smhi.se/login
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Klimatförändringar i Uppsala län  
Vårt samhälle är uppbyggt efter dagens klimat och framtidens förändrade klimat kan göra oss sårbara. 
Därför behöver vi anpassa vårt samhälle till de nya förutsättningarna. Klimatförändringarna får olika 
konsekvenser för olika områden i samhället och medför både möjligheter och utmaningar. Att titta på 
klimatscenarier kan hjälpa oss att ta hänsyn till klimatförändringar inom samhällsplanering, naturvård, 
dricksvattenfrågor, krisberedskap, turism, jord- och skogsbruk och andra områden. I följande avsnitt 
presenteras hur klimatförändringarna kan påverka klimatet i Uppsala län, för mer detaljerad 
information se SMHIs rapport Framtidsklimat i Uppsala län – enligt RCP-scenarier (Klimatologi nr 
20, 2015). 
 

Temperatur. Enligt SMHI:s klimatscenarier blir alla årstider varmare än idag. Det kan 
betyda att hösten håller i sig längre och våren kommer tidigare än idag. När vintern blir 
varmare kommer nederbörden oftare som regn istället för snö och antalet dagar då vi 
behöver uppvärmning minskar. Den största temperaturökningen sker på sommaren och 

därför kommer vi att få längre perioder med värmebölja än idag. Det kanske låter skönt, men medför 
också hälsorisker och påfrestningar på viktiga samhällsfunktioner. Till exempel kommer 
äldreboenden, sjukhus och bostäder att behöva mer kylning. Även jord- och skogsbruket, 
djurhållningen och dricksvattenförsörjningen kan påverkas negativt. 
 

Torka. Högre temperaturer under vintern gör att nederbörden inte lagras som snö utan 
rinner bort. Vi kommer också att få en längre period med växtlighet som tar upp mer av 
nederbörden. Det här leder till att mindre vatten når vattendragen under vår och sommar 
och vårflödestopparna (perioder med extra hög tillrinning i vattendragen) försvinner. 

Torrperioden blir längre – antalet dagar om året med låg markfuktighet ökar från dagens 15 dagar till 
25–45 dagar. Eftersom det redan är torrt under sommaren kan även små förändringar ha betydelse för 
vattenresurserna, vattenmiljön och den biologiska mångfalden i vattendragen. Den längre torrperioden 
kan också innebära större risk för skogsbrand och ett ökat bevattningsbehov för jordbruket. 
 

Vegetationsperiod. Vegetationsperiod kan beskrivas som den period under året då det är 
tillräckligt varmt och fuktigt för att växterna ska växa. I slutet av seklet kommer 
vegetationsperioden att starta mycket tidigare än idag och dessutom att vara längre – 
mellan 50 och 90 dagar längre än idag. För jordbruket innebär det här bland annat att nya 

grödor kan odlas, men även att odlingsmetoderna behöver förändras vad gäller till exempel bevattning, 
bekämpning och tidpunkter för sådd, skörd och gödsling. 
 
 

Nederbörd. Vid slutet av seklet kommer det att regna mer under alla årstider jämfört 
med idag. I Uppsala län kommer årsmedelnederbörden att öka med 20–30 % vid seklets 
slut. Det kommer att regna ungefär lika mycket på sommaren som det idag gör under 
hösten. Eftersom temperaturen ökar under vintern och det blir färre dagar med 
minusgrader kommer nederbörden alltmer sällan i form av snö. Den kraftiga 

nederbörden ökar, maximal dygnsnederbörd kan öka med så mycket som 25 % enligt det högre 
scenariot. Skyfallen blir också fler – antalet timslånga skurar per år beräknas öka med 25 %. Så trots 
att vi kommer att få längre torrperioder med låg markfuktighet kommer risken för översvämning att 
öka. Det kommer bland annat att ställa krav på avledning av vatten i jordbruksmark och i 
bostadsområden för att lågt liggande områden inte ska svämmas över.4  
 

 
4 Framtidsklimat i Uppsala län – enligt RCP-scenarier. Klimatologi nr 20, 2015 (SMHI) 
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Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län  
Klimat- och sårbarhetsanalysen för Uppsala län fungerar som en utgångspunkt och en kunskapshöjare 
i arbetet med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Klimat- och sårbarhetsanalysen är ett 
komplement till handlingsplanen och ger en djupare bakgrund till de effekter som ett framtida 
förändrat klimat kan föra med sig. Klimat- och sårbarhetsanalysen pekar ut klimatanpassningsarbetets 
framtida inriktning och utformning.  
 
Klimatanpassningsarbetet fokuserar på åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. 
Arbetet utgår ifrån de sju fokusområden som anges i den nationella strategin för klimatanpassning.  
 

• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk, och industri. 
• Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling. 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påverkar 

människor, djur och växter. 
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Kartläggning av kommunernas arbete  
Materialet i detta kapitel är en sammanställning utifrån den rapportering som länets kommuner lämnat 
i KLIRA 2019. Rapporteringen ligger sedan till grund för den inriktning och det fokus 
klimatanpassningsarbetet får. Vi har även kortfattat och översiktligt sammanställt vad och på vilket 
sätt klimatanpassning lyfts i kommunernas översiktsplaner.  
 
Vad har länets kommuner gjort för att anpassa sig till effekter av nuvarande och framtida 
klimat? 

- analyserat klimatrisker och identifierat behov i den kommuntäckande översiktsplanen 
- integrerat klimatanpassning i kommunens VA-plan, dagvattenpolicy samt risk- och 

sårbarhetsanalys 
- arbetar med buffring av skyfall 
- att förebygga problem som kan följa av torka, exempelvis vattenbrist 
- dagvattenutredningar genomförs alltid vid framtagande av nya detaljplaner 
- arbetar med klimatanpassad dricksvattenförsörjning 
- behov inom klimatanpassningsområdet är identifierade men arbetet har inte inletts ännu 

  

För vilka prioriterade utmaningar har länets kommuner vidtagit åtgärder? 

- Översvämning, rekommendationerna för byggande längs Mälaren följs i planering 
- Strategier för att minska risken med höga temperaturer för människor och djur finns i 

kommunens fördjupade översiktsplan 
- Vikten av att bevara och värna den biologiska mångfalden lyfts i strategiska dokument 
- Har ställningstaganden i fördjupad översiktsplan och översiktsplan om att produktiv 

jordbruksmark inte ska bebyggas 
- Kommunen har efter torkan sommaren 2018 förbättrat arbetet med lokala resursgrupper 
- Kommunen arbetar för att utrota invasiva arter såsom jätteloka 
- Planering för vattenutjämnande våtmark för att minska skredrisk 
- Genomför projekt för att hålla kvar mer vatten i landskapet, återmeandring av uträtade 

vattendrag 
- Kommunen har riktlinjer för skadegörare, sjukdomar, och invasiva främmande arter i ny 

översiktsplan. 
 

Vilka svårigheter har länets kommuner identifierat i arbetet med klimatanpassning? 

- Bättre beskrivning av utmaningarna ett förändrat klimat för med sig 
- Brist att ett nätverk för klimatanpassning inte finns i kommunen i dagsläget 
- Svårt att skilja på minskad klimatpåverkan och åtgärder för klimatanpassning 
- Svårigheter med att hantera äldre bebyggelse 
- Alla förvaltningar är inte lika delaktiga i arbetet, samhällsplaneringen är ofta närvarande 

medan vård, omsorg och skola inte är det 
- Behövs mer stöd kopplat till värmebölja och smittspridning i ett framtida klimat 
- Finns inte avsatta medel för förebyggande arbete 
- Finns ingen samordning av arbetet rörande klimatanpassning inom kommunen 
- Mer samordning mellan länsstyrelsen och kommunerna behövs 
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Hur hanteras klimatanpassningsfrågor i respektive kommuns översiktsplan? 

Här nedan följer en översiktlig sammanställning av på vilket sätt klimatanpassning ingår i 
kommunernas respektive dokument för översiktlig planering. 
 
Aktör Dokument Hur hanteras klimatanpassningsfrågor? 
Enköping ÖP (2014)5 

FÖP Enköpings 
stad (2018)6 

Klimatanpassning nämns inte i ÖP från 2014, men är ett av 
sju fokusområden i FÖP för Enköping från 2018. För varje 
fokusområde finns planeringsprinciper.  

Heby  ÖP (2013)7 I del 2 av Kommunplan 2013 – översiktsplan för Heby 
kommun nämns klimatanpassning i avsnittet om Miljö- och 
riskfaktorer.  

Håbo ÖP (pågående 
arbete 
utställning under 
2019)8 

I remissversionen av Håbo kommuns nya ÖP ingår 
klimatanpassning under avsnittet Hälsa och säkerhet. Att 
begränsa effekten av klimatförändringar ingår som en 
övergripande utgångspunkt i förslaget till ÖP. Att hantera de 
effekter som ett förändrat klimat för med sig ingår under 
flertalet rubriker.  

Knivsta ÖP (2017)9 I Knivstas ÖP från 2017 har Klimatförändringar ett eget 
kapitel och där finns ställningstaganden rörande 
klimatanpassning.  

Tierp ÖP (2011)10 Klimatanpassning nämns under avsnittet och Mark- och 
vattenanvändning rörande havsnivå. En ny översiktsplan är 
under framtagande. 

Uppsala ÖP (2016)11 Klimatanpassning nämns både under de generella mål som 
översiktsplanen utgår ifrån samt under tex dagvatten.  

Älvkarleby ÖP (2020)12 Klimatanpassning nämns under rubriken ekosystemtjänster 
samt som en åtgärd under rubriken VA och energi.  

Östhammar ÖP (2016)13 Klimatanpassning ingår som en rubrik i delen om Miljö, 
hälsa och säkerhet. Avsnittet avslutas med hur kommunen 
ska arbeta med tillämpning av klimatanpassning.  

Region 
Uppsala 

RUS 14 Klimatanpassning nämns under rubriken och det långsiktiga 
utvecklingsmålet Livskraftiga naturmiljöer och hållbar 
livsmedelsförsörjning.  

 

Tabell 2: Översiktlig sammanställning av kommunernas ställningstaganden i fråga om 
klimatanpassning i dokument för översiktlig planering.  

  

 
5 Översiktsplan Enköping 
6 Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad 
7 Heby kommuns översiktsplan 
8 Håbo kommuns översiktsplan från utställningen 
9 Knivsta översiktsplan 
10 Tierps översiktsplan 
11 Uppsala kommuns översiktsplan 
12 Älvkarleby kommuns översiktsplan 
13 Östhammars kommuns översiktsplan  
14 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala 

https://vaxer.enkoping.se/download/18.46005e3916d6204e61e4f5ce/1569586775752/oversiktsplan-140513.pdf
https://vaxer.enkoping.se/download/18.46005e3916d6204e61e4faa5/1569587386372/fordjupad-oversiktsplan-for-enkopingsstad.pdf
https://heby.se/dokumentarkiv/documents/2014/06/kommunplan-2013-del-2.pdf/
https://www.habo.se/download/18.419da85116b4f1894862bed3/1560749737808/Utst%C3%A4llningshandling%20-%20f%C3%B6rslag%20till%20ny%20%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20H%C3%A5boo%20kommun-komprimerad.pdf
https://knivsta.se/download/18.583c5e8d16e44bc8c8f2a300/1573822908248/Del%201%20(%C3%96P%202017).pdf
https://www.tierp.se/download/18.30b903e915c1a63b2181ed3/1496824956155/%C3%96versiktsplan%202010-2030%20Tierps%20kommun.pdf
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/oversiktsplan-2016/del-a-huvudhandling/
https://www.alvkarleby.se/download/18.325a8c21171b60f8460649/1590742567881/1.%20%C3%84lvkarleby%20%C3%B6versiktsplan,%20Antagandehandling.pdf
http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/oversiktsplan-2016-nya-lankar.pdf
https://regionuppsala.se/globalassets/region-uppsala/det-har-gor-vi-ru/vara-verksamheter/regional-utveckling/rus/region-uppsala-2021-regional-utvecklingsstrategi-webb.pdf


 
 

14 
 

Lagstiftning och ansvariga myndigheter 
Det finns ett antal regler och lagar som på olika sätt berör klimatanpassning. SMHI har uppdraget att 
vara kunskapsmyndighet inom klimatanpassning och har inom det uppdraget tagit fram rapporten 
Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för myndigheter och kommuner. 
Rapporten kan fungera som stöd för myndigheter och andra organisationer som arbetar utefter 
förordning (2018:1428) om myndigheters arbete med klimatanpassning.15 Ett urval av de lagar som 
berör klimatanpassning är Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap samt Lag om allmänna 
vattentjänster.  
 
I förordning (2018:1428) om myndigheters arbete med klimatanpassning anges ett trettiotal 
myndigheter inklusive länsstyrelserna som utpekade att arbeta med klimatanpassning. 
  

 
15 Klimatanpassning – urval av tillämplig lagstiftning till stöd för myndigheter och kommuner 

 

https://www.delphi.se/uploads/2021/02/klimatanpassning-urval-av-tillamplig-lagstiftning-till-stod-for-myndigheter-och-kommuner.pdf
https://www.delphi.se/uploads/2021/02/klimatanpassning-urval-av-tillamplig-lagstiftning-till-stod-for-myndigheter-och-kommuner.pdf
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Del 2: Genomförande och aktiviteter 
 
I denna del av handlingsplanen presenteras det material som länsstyrelsen tagit fram för att 
understödja aktörer i klimatanpassningsarbetet samt hur klimatanpassning är integrerat i andra 
relaterade styrdokument. Därefter följer två tabeller, den första presenterar aktiviteter utifrån de 
prioriterade områdena som behöver genomföras för att höja länets förmåga att hantera effekter av ett 
förändrat klimat. Den andra tabellen visar hur Länsstyrelsen internt ska arbeta för att minska risken för 
att verksamheten ska påverkas i ett framtida förändrat klimat.  

Arbetet med aktiviteterna finansieras av klimatanpassningsanslaget som tilldelas länsstyrelserna. 
Själva genomförandet av aktiviteterna sker i bred samverkan med aktörer i länet och utifrån de behov 
som finns. 

Framtaget material 
• Lågpunktskartering för Uppsala län, lågpunktskarteringen indikerar vilka områden som vid ett 

kraftigt regn riskerar att bli vattenfyllda samt hur flödeslinjerna och ytavrinningen då kan 
utvecklas. Karteringen är först och främst en höjdanalys och tar inte hänsyn till markens 
infiltrationskapacitet eller alla redan idag inbyggda åtgärder i landskapet såsom vägtrummor, 
kulvertar osv.16 

• Under 2019 tog SMHI, på uppdrag av länsstyrelserna i Västmanland och Uppsala län, fram en 
översvämningskartering för Sagån på sträckan strax uppströms Sala till mynningen i 
Mälaren.17 

• Länsstyrelserna kring Mälaren redovisar i ett gemensamt faktablad rekommendationer för 
lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren.18 

• MSB har identifierat särskilda områden med betydande översvämningsrisk och har för dessa 
områden tagit fram hotkartor som visar djupet, flödeshastigheten och utbredningen av en 
modellerad översvämning inom det utvalda området. Fyrisån är det enda utpekade området i 
länet med betydande översvämningsrisk enligt MSB och för detta ändamål har hotkartor tagits 
fram vilka utgår ifrån ett 50-årsflöde, ett 100-års flöde samt ett beräknat högsta flöde.19 

• Den regionala vattenförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av länets vattenresurser och det 
vattenbehov som finns i dagsläget och scenarier för hur utvecklingen skulle kunna se ut i 
framtiden. Planen pekar ut viktiga yt- och grundvattenresurser, tydliggör länets strategi för 
långsiktigt säker dricksvattenförsörjning och föreslår åtgärder för att uppfylla strategin. Den 
regionala vattenförsörjningsplanen kan utgöra ett underlag till kommunerna i deras strategiska 
planering av mark och vatten samt bistå krisberedskapsarbetet.20 

• Länsstyrelsen i Uppsala län tog under 2019 fram en handlingsplan för grön infrastruktur.21 
Handlingsplanen utgör ett underlag för långsiktig planering och prioritering av insatser från 
olika aktörer som ämnar att säkra ekosystemtjänster, förbättra måluppfyllelse för berörda 
miljökvalitetsmål samt möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat. 

• Under 2021/2022 tar Länsstyrelsen fram en värmekartläggning över hela länet för att ge en 
överblick över vilka platser som blir varma under en extrem värmebölja. Materialet kommer 
att presenteras på Länsstyrelsens webbplats när det är klart.  

 
16 Karteringen finns för nedladdning på Länsstyrelsernas Geodatakatalog: GeodataKatalogen 
(lansstyrelsen.se) Skriv ”lågpunkt Uppsala” i sökrutan. 
17 Översiktlig översvämningskartering längs Sagån på sträckan strax uppströms Sala till mynningen i 
Mälaren, 2019, SMHI 
18 Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren  – med hänsyn till 
risken för översvämning, 2015, Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanlands 
län 
19 Översvämningsportalen (msb.se) 
20 Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län  
21 Grön infrastruktur i Uppsala län, Rapport 2019:3, Länsstyrelsen i Uppsala län,  

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Dokumentarkiv/klimatanpassning/SMHI_Rapport_2019_28_%C3%96versiktlig_%C3%96K_Sag%C3%A5n_version_1.0.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Dokumentarkiv/klimatanpassning/SMHI_Rapport_2019_28_%C3%96versiktlig_%C3%96K_Sag%C3%A5n_version_1.0.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5a2b/1526554977349/Rekommendationer%20f%C3%B6r%20l%C3%A4gsta%20grundl%C3%A4ggningsniv%C3%A5%20f%C3%B6r%20ny%20bebyggelse%20vid%20M%C3%A4laren.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5a2b/1526554977349/Rekommendationer%20f%C3%B6r%20l%C3%A4gsta%20grundl%C3%A4ggningsniv%C3%A5%20f%C3%B6r%20ny%20bebyggelse%20vid%20M%C3%A4laren.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5a2b/1526554977349/Rekommendationer%20f%C3%B6r%20l%C3%A4gsta%20grundl%C3%A4ggningsniv%C3%A5%20f%C3%B6r%20ny%20bebyggelse%20vid%20M%C3%A4laren.pdf
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/enkel-karta.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/vatten--och-avloppsforsorjning/regional-vattenforsorjningsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a29506/1561456131038/2019-03%20Rapport%20Gr%C3%B6n%20infrastruktur%20i%20Uppsala%20l%C3%A4n.pdf
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Mer framtaget material finns tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats, bland annat en kortbroschyr 
med översiktlig information om hur klimatförändringen påverkar Uppsala län samt mer underlag om 
Mälaren. 

Webbplatsen klimatanpassning.se drivs av SMHI och där finns många goda exempel på genomförda 
åtgärder för klimatanpassning inom olika områden.  

Koppling till andra styrdokument  
Klimatanpassning är ett brett område och det sker även arbete inom andra områden som Länsstyrelsen 
driver. Ett exempel är de färdplaner för ett hållbart län som tas fram i arbetet med miljömålen. I det 
arbetet ingår anpassning som en del i några av åtgärderna, framförallt i Färdplan för vatten.  

Agenda 2030  
I Agenda 2030 är det framförallt Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna samt delmålen 13.1 Stärk 
motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer, 13.2 Integrera 
åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera 
klimatförändringar samt 13.A Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar och 13.B 
Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning som är 
relevanta för klimatanpassning generellt.22  

Miljömål  
Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och 
privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och länsstyrelsen 
har en samordnande roll i detta arbete. 

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna 
samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av 
Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer. 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram 
för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella 
miljömålen genom en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan 
med länets aktörer. 

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje 
program har en fyraårig genomförande-period. Programmens temaområden är: 

• Minskad klimatpåverkan 
• Ekosystem och biologisk mångfald 
• Vatten 
• Samhällsutveckling 

Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med samtliga svenska miljömål som länet berörs av. 
För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanernas åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in 
aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften i en löftesceremoni och därmed åta sig att genomföra ett 
antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.23 

Regional vattenförsörjningsplan  
Länsstyrelsen driver 2017–2021 ett projekt för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för 
Uppsala län. Målsättningen är att ta fram ett underlag som är till nytta för kommunerna och 

 
22 Globala målen, Hämtad 2021-09-22 
23 Åtgärdsprogram inom miljömål, Länsstyrelsens webb, Hämtad 2021-10-20 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html
http://klimatanpassning.se/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html
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länsstyrelsen i det fortsatta arbetet mot en långsiktig säker dricksvattenförsörjning. 
Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser ingår i den regionala vattenförsörjningsplanen.24  

Livsmedelsstrategi  
En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det viktigt att vi 
säkerställer en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län, samtidigt som vi behöver bidra till både 
den regionala och globala livsmedelsförsörjningen. För att stärka den regionala 
livsmedelsproduktionen behöver vi främja affärsutveckling och innovation, samt uppmuntra lokala 
initiativ. Handlingsplanens mål är att bidra till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi 
för livsmedelsproduktionen i Uppsala län och att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. Genom att 
genomföra minst en till två aktiviteter inom varje tematiskt område närmar vi oss uppsatta mål samt 
inspirerar andra att ta initiativ inom utpekade områden.25 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
Region Uppsala ansvarar bland annat för den regionala utvecklingen. Inom detta arbete tar de fram en 
regional utvecklingsstrategi (RUS) som en del av Sveriges politik för hållbar tillväxt och utveckling. I 
RUS:en för Uppsala län nämns klimatanpassning under avsnittet om livskraftiga naturmiljöer och 
hållbar livsmedelsförsörjning.26 Länsstyrelsens myndighetsmål för klimatanpassning är utformat för 
att understödja den regionala utvecklingsstrategin. 

Skogsprogrammet 
Det nationella skogsprogrammet antogs av regeringen år 2018 och leds av visionen att ”Skogen, det 
gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande 
bioekonomi”. Nationellt har fem fokusområden pekats ut som ska bidra till att uppfylla programmets 
vision. Dessa är: 

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. 
2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass. 
4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt 

samarbete. 
5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen. 

Länsstyrelsen påbörjade arbetet med regionalt skogsprogram år 2019, och arbetet kommer att fortgå 
under år 2021–22. Arbetet finansieras med medel beviljade av Skogsstyrelsen.27 

Förvaltningsplan 2016–2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt  
Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska myndigheter och 
kommuner. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet som syftar till att vi ska förbättra våra 
vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem. Ett direktiv är en typ av EU-lag som innehåller mål 
som EU-länderna ska följa, men varje land avgör hur det ska gå till genom nationell lagstiftning. I 
Sverige är EU-direktivet till största delen infört i miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen och 
länsstyrelsernas instruktioner.  

Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler på sex år. Därefter börjar arbetet om igen med samma 
moment, men med utgångspunkt i de kunskaper de inblandade samlat på sig under den förra cykeln. 
Vattenmyndigheterna tar fram en förvaltningsplan för de kommande sex åren. 

I den senaste remissen, gällande perioden 2021-2027, av bland annat förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram ingår en bilaga: Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och 

 
24 Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, Hämtad 2021-09-22 
25 Livsmedelsstrategi – ÄT Uppsala län, Hämtad 2021-09-22 
26 Regional utvecklingsstrategi  (RUS), Hämtad 2021-09-23 
27 Skogsprogrammet, Hämtad 2021-09-27 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/vatten--och-avloppsforsorjning/regional-vattenforsorjningsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-foder/livsmedelsstrategi.html
https://regionuppsala.se/globalassets/region-uppsala/det-har-gor-vi-ru/vara-verksamheter/regional-utveckling/rus/region-uppsala-2021-regional-utvecklingsstrategi-webb.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/skogsprogrammet.html
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vattenbrist. I bilagan finns kopplingar till klimatanpassning och vattenförvaltning i ett förändrat 
klimat.28  

Handlingsplan för grön infrastruktur 
Syftet med handlingsplanen för grön infrastruktur är att utgöra ett underlag för det kontinuerliga 
arbetet med att bevara och förstärka den gröna infrastrukturen i Uppsala län. Handlingsplanen syftar 
till att utgöra ett underlag för långsiktig planering och prioritering av insatser från olika aktörer som 
leder till att säkra ekosystemtjänster, förbättra måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsmål samt 
möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat.29  

Riskhanteringsplan för Fyrisån 
Klimatförändringar kan bidra till att öka sannolikheten för översvämningar och förstärka 
konsekvenserna av översvämningshändelser. Det är därför av stor vikt att klimatförändringar och 
klimatanpassningsarbetet beaktas under framtagandet av riskhanteringsplaner. Uppsala och Fyrisån 
har av MSB pekats ut som en ort med ”betydande översvämningsrisk”. En riskhanteringsplan med mål 
och åtgärder togs fram 2015, denna plan revideras under 2021 och är ute på samråd fram till 3 
december.30  

Ett flertal av åtgärderna som presenteras i riskhanteringsplanen har bäring på klimatanpassningsarbetet 
i länet. Uppsala kommun ska bland annat ta fram en skyfallsplan under 2021 vilket kan bli relevant för 
resterande kommuner i länet som också har en vilja att arbeta med planer för skyfall då Uppsala kan 
bidra med goda exempel.  

Som en del av det förebyggande arbetet finns förslag som berör Fyrisåns i sin helhet och därav flera 
aktörer och kommuner. Ett förslag till åtgärd är att Uppsala kommun ska utreda behovet av 
magasinsvolym och konsekvenser av ökad dämning av Fyrisån uppströms Uppsala stad för att minska 
översvämningsrisken i Uppsala stad. Utifrån dessa underlag tar kommunen också fram mer detaljerade 
utredningar för att studera om konsekvenserna av en ökad dämning uppströms Uppsala stad är rimlig i 
relation till konsekvenserna av en omfattande översvämning i Uppsala stad. En annan föreslagen 
åtgärd är att utreda möjligheten till ytterligare utplacering av hydrologiska mätstationer i Fyrisån och 
tillrinnande vattendrag.  

I förslaget till riskhanteringsplan föreslås även att Region Uppsala ska utreda sjukvårdens behov av 
beredskap för vattenburna mikrobiellt orsakade sjukdomar. Denna typ av information berör 
översvämningar överlag och är därför gynnsam för flera aktörer. I ett varmare klimat är risken 
generellt högre för vattenburna sjukdomar. 

Risk och sårbarhetsanalyser 
Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på 
kommunernas egna analyser. Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i 
samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska ge beslutsunderlag för beslutsfattare 
och verksamhetsansvariga för samhällsplanering bidra till en beskrivning av riskbilden för hela 
samhället. Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras 
handlingsplaner för extraordinära händelser.31  

Regional strategi för jämställdhet 2018-2020 
Länsstyrelsen i Uppsala län har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och idéburen sektor 
tagit fram en strategi som kan bidra till att påskynda arbetet för jämställdhet och samtidigt ta hänsyn 
till regionala förutsättningar och behov. 

 
28 Vattenmyndigheterna, förvaltningsplan, Hämtad 2021-09-28 
29 Grön infrastruktur i Uppsala län, Hämtad 2021-09-23  
30 Samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Uppsala | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
31 Risk- och sårbarhetsanalyser, MSB, Hämtad 2021-09-28 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/forvaltningsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2021-09-09-samrad-om-riskhanteringsplan-for-oversvamning-i-uppsala.html
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/
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Aktiviteter 
I följande tabeller presenteras förslag på aktiviteter inom klimatanpassningsområdet för att stärka 
arbetet med anpassning till ett förändrat klimat i Uppsala län. De flesta av aktiviteterna samordnas av 
länsstyrelsen och ibland i samverkan med andra aktörer. I tabellen anges även tid för genomförande, 
koppling till mål (se referensnummer på s.6 för att läsa målen i sin helhet), resurser och 
tillvägagångssätt samt utvärdering. Aktiviteterna är ett förslag som bland annat baseras på det som 
kommunerna rapporterat in i KLIRA. Handlingsplanen för klimatanpassning har en tidshorisont från 
2022 till 2026 och dessa aktiviteter kan komma att omvärderas och /eller justeras under denna period.
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Tabell 3. Aktiviteter i handlingsplan för klimatanpassning 
Nr. Ansvarig 

aktör 
Aktivitet Motivering Tid för 

genom-
förande 

Mål-
koppling 
(se 
ref.nr 
s.6) 

Resurser och tillvägagångssätt Uppföljning 

1 Länsstyrelsen Anordna dialogforum i 
samverkan med länets 
aktörer om aktuella frågor 
rörande 
klimatanpassning.   

Det behövs ett forum i länet för att diskutera 
klimatanpassningsfrågor.  
 
Syftet med dialogforumet är att sprida relevant 
information samt följa upp hur arbetet med 
klimatanpassnings bedrivs. Forumet kommer 
fokusera på olika aktuella frågor. 

2022-
2026 

A Sker inom ordinarie anslag. Utvärderingsenkät efter 
genomfört 
dialogforum.  

2 Länsstyrelsen Arbeta integrerat med 
klimatanpassning inom 
ramen för ÄT Uppsala 
län.  

Delta i arbetet med nulägesanalys och i 
genomförandet av kunskapshöjande insatser.  

2022-
2026 

G Sker inom ordinarie anslag. Utvärderas inom ÄT 
Uppsala län.  

3 Länsstyrelsen 
Uppsala, 
Skogsstyrelsen 
och Region 
Uppsala 

Genomför 
kunskapshöjande insats 
om skogen i ett förändrat 
klimat inom ramen för 
den regionala 
skogsstrategin. 
 

Kunskaper om det förändrade klimatets 
påverkan på skogen har identifierats som 
viktigt att förmedla till särskilt yngre 
skogsägare. 
 
 
 

2021-
2022 

F Länsstyrelsen påbörjade arbetet med 
regionalt skogsprogram år 2019, och 
arbetet kommer att fortgå under år 
2021-2022.  
 
Arbetet finansieras med medel 
beviljade av Skogsstyrelsen.  
 

Utvärderas inom 
Skogsprogrammet. 

4 Länsstyrelsen Informera om 
klimatrelaterade risker 
kopplade till ras, skred 
och erosion samt 
översvämning i lämpliga 
nätverk, till exempel det 
regionala nätverket för 
översiktsplanerare.  
 
 

En ny bestämmelse infördes 1 augusti 2018 i 
plan- och bygglagen, genom ett tillägg i 3 kap. 
5§. Det innebär att kommuner i 
översiktsplanen ska ge sin syn på risken för 
skador på den byggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion, som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan 
minska eller upphöra. 

2022-
2026 

B, C Sker inom ordinarie anslag. Genom granskning av 
inkomna 
översiktsplaner.  
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Nr. Ansvarig 
aktör 

Aktivitet Motivering Tid för 
genom-
förande 

Mål-
koppling 
(se 
ref.nr 
s.6) 

Resurser och tillvägagångssätt Uppföljning 

5 Länsstyrelsen 
Uppsala, 
SVA 
 

En regional analys av 
potentiella zoonoser 
kopplade till framtida 
förändrat klimat tas fram 
i samverkan med berörda 
aktörer.  
 

Behöver göras inom ramen för pågående 
arbete, därav det långa tidsperspektivet. 
 
 

2022-
2026 

H Inom ramen för det ordinarie arbetet på 
veterinärenheten. 

Följ upp via antal 
nedladdningar på nätet.  

6 Länsstyrelsen 
Uppsala 
 

En regional analys av 
potentiella invasiva arter 
kopplade till ett framtida 
förändrat klimat tas fram 
i samverkan med berörda 
aktörer.  
 

Behöver göras inom ramen för pågående 
arbete, därav det långa tidsperspektivet. 
 

2022-
2026 

H 
  

Inom ramen för det ordinarie arbetet 
med invasiva främmande arter. 

Följ upp via antal 
nedladdningar på nätet. 

7 Länsstyrelsen 
Uppsala 

Arbeta brett internt med 
frågor relaterade till 
vatten och 
vattenförvaltning.  

I enlighet med flertalet åtgärder i 
Vattenmyndigheternas förvaltningsplan (2021-
2027).  

2022-
2026 

B Sker inom ordinarie anslag. Följs upp bla inom 
ramen för 
vattenmyndigheternas 
arbete.  

8 Länsstyrelsen 
Uppsala 

Utbildning i användandet 
av länsstyrelsens digitala 
underlagsmaterial bland 
annat 
lågpunktskarteringen.  
 

Behövs en större kunskap om de underlag som 
finns, samt de möjligheter och begränsningar 
de har i dagsläget.  

2022-
2023 

C Sker inom ordinarie anslag. Följs upp i KLIRA. 

9 Länsstyrelsen 
Uppsala, 
Region Uppsala 
 

Sprid information om 
klimat och hälsa och 
målgruppsanpassade råd 
vid värmebölja. 

Värmenätverk gemensamt med Mälarlänen.  2022-
2026 

D   Sker inom ordinarie anslag. Uppföljning inom 
värmenätverket.  

10 Länsstyrelsen 
Uppsala 
Livsmedels-
verket 

Fortsätt hålla workshops 
för kommunerna med 
Livsmedelsverket för att 
implementera KASKAD-
metodiken. 

Ett flertal kommuner har påbörjat 
klimatanpassningen av sitt dricksvatten genom 
KASKAD-metodiken.  

2022-
2026 

E 
 

Sker inom ordinarie anslag. Se över vilka 
förändringar som har 
gjorts som ett resultat 
av KASKAD. 
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Nr. Ansvarig 
aktör 

Aktivitet Motivering Tid för 
genom-
förande 

Mål-
koppling 
(se 
ref.nr 
s.6) 

Resurser och tillvägagångssätt Uppföljning 

11 Länsstyrelsen 
Uppsala 

Inför klimatanpassad 
upphandling på 
myndigheten. 

Myndigheten ska ta hänsyn till 
klimatanpassning i myndighetens 
upphandlingar i den mån det är möjligt 
(förordning 1428:2018). 
Upphandlingsmyndigheten ska bistå i att 
stödja de myndigheter som omfattas av 
förordningen. Målet med uppdraget är att 
offentlig upphandling ska användas som ett 
strategiskt verktyg för att bidra till att utveckla 
ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, 
som aktivt möter klimatförändringar genom att 
minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. 

2022-
2026 

A Sker inom ordinarie anslag. Följs upp via KLIRA.  

12 Länsstyrelsen 
Uppsala 

Ta fram en regional 
analys av klimatpåverkan 
på kulturarv.  

Ta fram en regional analys som kan ligga till 
grund för fortsatt arbete och riskbedömningar 
inom området.  

2022-
2026 

A Sker inom ordinarie anslag. Följs upp via KLIRA. 

13 Länsstyrelserna 
kring Mälaren 

Delta i arbetet för att lyfta 
problematiken med 
Mälaren i ett framtida 
klimat. 

Ett klimat i förändring kommer att lämna få 
områden oberörda och Mälarregionen är 
särskilt utsatt i takt med att havet stiger. Det är 
hög tid att kartlägga sårbarheterna och vidta 
åtgärder för att säkra 
dricksvattenförsörjningen, skydda bebyggelse 
och samhällsviktig infrastruktur samt 
värdefulla vatten- och naturmiljöer, så att den 
expansiva Mälarregionen kan fortsätta att vara 
Sveriges tillväxtmotor.  
 

2022-
2026 

A Sker inom ordinarie anslag. Följs upp via 
kontinuerlig 
samverkan.  

14 Länsstyrelsen 
Uppsala 

Klimat- och 
sårbarhetsanalys för 
naturreservat. 

En förstudie genomförs för ett naturområde i 
länet, Tjäderleksmossen. Om möjligt kommer 
liknande arbete genomföras på fler platser. 

2022-
2026 

F Sker inom ordinarie anslag. Följs upp via KLIRA.  

15        
 

16        
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Myndighetsåtgärder för Länsstyrelsen 
Under 2019 togs en intern klimat- och sårbarhetsanalys för länsstyrelsens verksamhet fram. Dessa åtgärder syftar till att anpassa länsstyrelsens verksamhet till 
ett framtida förändrat klimat, enligt förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (1428:2018), paragraf 6. Nedanstående åtgärder gäller 
länsstyrelseinternt arbete och som motivering anges paragraf 6 i förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete.  

Klimat- och sårbarhetsanalys 

6 §   Arbetet med klimatanpassning ska omfatta att klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet utreds i en klimat- och sårbarhetsanalys. 

Analysen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Analysen ska 
identifiera bestämmelser i lagar och andra författningar som påverkar myndighetens arbete med klimatanpassning. 

 Tabell 4. Länsstyrelseinterna aktiviteter för att främja och utveckla arbetet med klimatanpassning.  

Ansvarig enhet Aktivitet Tid för 
genom-
förande 

Mål-
koppling 

Resurser 
och 
tillvägagång
ssätt 

Uppföljning 

Enheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Ta klimatrisker i beaktande inom arbetet med skydd av 
samhällsviktig verksamhet. 

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år.  

Integrera klimatanpassning i risk- och sårbarhetsanalysen för 
myndigheten från och med 2020. 

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 

Fortsätt utbilda och öva den egna 
krisberedskapsorganisationen i att hantera risker kopplat till 
ett förändrat klimat. 

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 

Enheten för 
social hållbarhet 

Bistå med intersektionella analyser i 
klimatanpassningsarbetet. De ska fokusera på olika gruppers 
sårbarheter för negativa klimatförändringar. 

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 

Kulturmiljö-
enheten  

Ta fram uppdaterade kartunderlag/GIS-skikt för 
nederbördsområden och geologiska jordartskartor för 
fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och kulturreservat 
som ligger i riskzonen för förändrade flöden från åar och 
vattendrag, markförsurning och vittringsskador. 

2022-
2023 

B, C Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 
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Naturvårds-
enheten 

Skapa möjligheter för kompetensutbyte på länsstyrelsen vad 
gäller naturvårdsbränning. Detta för att stärka arbetet med 
hanteringen av skogsbränder. 

2022-
2026 

D, F Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 

Miljöskydds-
enheten 

Kompetensutveckling för handläggare som arbetar med 
prövning och tillsyn inom miljöfarlig verksamhet, Seveso 
samt förorenade områden. 

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 

Miljöstrategi-
enheten  

Hitta arbetssätt för att öka synergierna mellan 
klimatanpassning och utsläppsminskning.  

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 

Plan- och 
bostadsenheten 

Koppla klimatanpassningsperspektivet till andra processer 
och verktyg för att uppnå ekologisk hållbarhet, såsom 
ekosystemtjänster och grön infrastruktur. 

2022-
2026 

F Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år.. 

För att få konkreta stöd i planprocessen ska skriften 
"Checklista för klimatanpassning i fysisk planering" samt 
”Klimatanpassning i fysisk planering” ses över. Detta bör 
lyftas i samverkan med andra länsstyrelser. 

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 

Genomförande av värmekartering för hela Uppsala län 2021-
2022 

D Sker med del 
av tilldelade 
extra medel 
för 2021.  

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år.. 

Genomföra en kommunikationsinsats internt för att sprida 
kunskap om både Klimat- och sårbarhetsanalysen och den 
Regionala handlingsplanen för klimatanpassning.  

2022-
2026 

A Sker inom 
ordinarie 
anslag. 

Intern uppföljning i samband med att 
handlingsplanen ses över vart femte år. 
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Karin Gustavsson 

Daniel Öman 

Klimatanpassningssamordnare 

010-2233261, 010-2233422 

karin.gustavsson@lansstyrelsen.se 

daniel.oman@lansstyrelsen.se  

 

 

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17 

Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Remiss 

Handlingsplan för klimatanpassning 

Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med 

klimatanpassning utefter Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete 

(2018:1428) §10; 

 

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete 

Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner 

10 §   Myndigheten ska 

   1. ha en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen enligt 8 §, 

   2. dokumentera, följa upp och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och 

nå myndighetsmålen i syfte att fortlöpande förbättra arbetet, och 

   3. uppdatera handlingsplanen vid väsentliga förändringar i verksamheten eller 

minst vart femte år. 

 

Resurser, tillvägagångssätt, tidsramar och ansvarsfördelning som gäller för arbetet 

ska framgå av handlingsplanen. 

 

För att anpassa våra samhällen till framtida klimatförändringar krävs ett strukturerat 

arbete på såväl lokal, regional och nationell nivå. Klimatanpassningsarbetet har sin 

utgångspunkt i den nationella strategin för klimatanpassning som kom 2018.1 

 

Handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län, som Länsstyrelsen nu skickar 

ut på remiss, har ambitionen att vara vägledande för arbetet med klimatanpassning. 

Den ska vara ett stöd i framtagandet av planer och program, prioriteringar och 

beslut. Handlingsplanen ska även synliggöra en ambitionsnivå och viljeriktning för 

klimatanpassningsarbetet i Uppsala län.  

 

För att nå resultat i klimatanpassningsarbetet krävs bred samverkan mellan olika 

aktörer. Det krävs en god kunskap om de förutsättningar och förändringar som länet 

står inför. Det krävs också utbyte av kunskap och erfarenhet mellan aktörer med 

liknande behov och förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Syftet med 

 
1 Microsoft Word - Prop 2017_18_163 Nationell strategi för klimatanpassning (regeringen.se) 

mailto:karin.gustavsson@lansstyrelsen.se
mailto:daniel.oman@lansstyrelsen.se
https://www.regeringen.se/494483/contentassets/8c1f4fe980ec4fcb8448251acde6bd08/171816300_webb.pdf
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samrådet är att ge kommuner, myndigheter och andra som berörs tillfälle att 

komma in med synpunkter om handlingsplanen.  

Länsstyrelsen önskar särskilt få synpunkter på del 2 av handlingsplanen och i 

synnerhet de föreslagna aktiviteterna. Formulera gärna ert remissyttrande utifrån 

följande frågor: 

- Vad har ni för behov och prioriteringar i ert klimatanpassningsarbete? Vad kan 

länsstyrelsen bidra med i denna handlingsplan och vad kan ni göra för åtagande? 

- Är de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen relevanta för er? 

o Är det någon aktivitet som er organisation anser att vi bör prioritera mer 

än någon annan? 

o Är det någon aktivitet eller område som er organisation anser att vi bör 

lägga till? 

- Har ni förslag på aktiviteter som ni vill initiera?  

o När kan de i så fall genomföras? 

o Hur kan de finansieras? 

o Hur ska den följas upp? 

- Har ni förslag på aktivitet som någon annan aktör bör initiera? 

Lämna synpunkter 

Synpunkter lämnas senast den 1 februari 2022 via:  

- E-post till uppsala@lansstyrelsen.se 

- Post till Länsstyrelsen Uppsala, Bäverns gränd 17, 753 19 Uppsala 

- Ange diarienummer 424-7782-2021 

Inbjudan till dialog under samrådstiden 

Länsstyrelsen bjuder in till två digitala träffar under remissperioden för diskussion kring 

materialet.  

➢ Torsdag 18 november kl. 13 – 16 

➢ Onsdag 24 november kl. 09 – 12 

För mer detaljer om dessa möten hör av dig till ansvariga handläggare, kontaktuppgifter 

finns nedan. 

Kontaktuppgifter 

Frågor på underlaget ställs till: 

Karin Gustavsson karin.gustavsson@lansstyrelsen.se 010-22 33 261 

(t.o.m 2021-12-30) 

Daniel Öman  daniel.oman@lansstyrelsen.se  010-22 33 422 

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:karin.gustavsson@lansstyrelsen.se
mailto:daniel.oman@lansstyrelsen.se
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Bilagor 

- Bilaga 1 – Handlingsplanens koppling till andra strategiska dokument 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Sändlista 

Enköping kommun 

Heby kommun 

Håbo kommun 

Knivsta kommun 

Länsstyrelsen Gävleborgs län 

Länsstyrelsen Stockholms län 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen  

SMHI 

Tierp kommun 

Trafikverket 

Uppsala kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 

  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 – Handlingsplanens koppling till andra strategiska 

dokument 

Översvämningsdirektivet 

Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en plan för arbetet med att hantera 

översvämningsrisker vid Fyrisån. Riskhanteringsplanen är framtagen som en del i 

arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige genomförs 

direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s 

föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Riskhanteringsplanen för 

Fyrisån är ute på remiss till 3 december 2021, samråd om riskhanteringsplan för 

översvämning i Uppsala.   

 

Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att 

människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet ska drabbas av 

skador till följd av översvämning. I riskhanteringsplanen finns åtgärder som har 

koppling till klimatanpassning. Målen i riskhanteringsplanen är även relevanta för 

klimatanpassning.  

Åtgärdsprogram för miljömål – Färdplan för ett hållbart län 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta 

med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen 

bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra 

regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer. 

 

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett 

temaområde och varje program har en fyraårig genomförandeperiod. Programmens 

temaområden är: 

 

• Minskad klimatpåverkan 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

• Vatten 

• Samhällsutveckling 

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder 

länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att 

genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.  

Åtgärdsprogram för vatten utformas under 2021 och 3 december genomförs en 

löftesceremoni för tecknande av hållbarhetslöften. Åtgärdsprogrammets förslag på 

åtgärder och aktiviteter bygger främst på det sedan tidigare förankrade arbetet med 

regional vattenförsörjningsplan, denna handlingsplan för klimatanpassning, 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021-2027) och processen för moderna 

miljötillstånd för vattenkraften.  

 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2021-09-09-samrad-om-riskhanteringsplan-for-oversvamning-i-uppsala.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2021-09-09-samrad-om-riskhanteringsplan-for-oversvamning-i-uppsala.html
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§ 3 
Dnr KS/2021:994 
 
(KS) Svar på remiss -  Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till 
EU:s marknadskontrollförordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Utrikesdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utrikesdepartementet har skickat ett utkast till lagrådsremiss gällande 
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2. I utkastet 
föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som 
genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det  
föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll  
i flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s  
marknadskontrollförordning i svensk rätt. 
 
Bestämmelserna innebär framför allt att marknadskontroll myndigheterna 
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. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. 
 
Tierps kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på remissen. Sista 
svarsdatum är den 1 mars 2022. Förslaget till beslut är att anta remissvaret 
och skicka det till Utrikesdepartementet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslagen som framkommer i remissen bedöms inte innebära några större 
ändringar för Tierps kommun som riskerar att leda till ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. I remissvaret betonas dock vikten av att det 
tydligt ska framgå om anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 
innebär nya ansvarsområden för kommuner, samt att potentiella nya 
kommunala ansvarsområden behövs kombineras med utökade resurser till 
kommunerna.  
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Svar på remiss - Yttrande till utkast till lagrådsremiss – 
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2. 
UD2021/17423 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Utrikesdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utrikesdepartementet har skickat ett utkast till lagrådsremiss gällande 
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2. I utkastet 
föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som 
genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det  
föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll  
i flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s  
marknadskontrollförordning i svensk rätt. 
 
Bestämmelserna innebär framför allt att marknadskontroll myndigheterna 
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. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. 
 
Tierps kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på remissen. Sista 
svarsdatum är den 1 mars 2022. Förslaget till beslut är att anta remissvaret 
och skicka det till Utrikesdepartementet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslagen som framkommer i remissen bedöms inte innebära några större 
ändringar för Tierps kommun som riskerar att leda till ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. I remissvaret betonas dock vikten av att det 
tydligt ska framgå om anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 
innebär nya ansvarsområden för kommuner, samt att potentiella nya 
kommunala ansvarsområden behövs kombineras med utökade resurser till 
kommunerna.  
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Svar på remiss - Utkast till lagrådsremiss – Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning – del 2. UD2021/17423 
 
Tierps kommun anser att uppgifterna om marknadskontroll fortsättningsvis 
helt eller till största del bör ligga på statliga kontrollmyndigheter. Vid 
kommunalt ansvar bör detta framgå tydligt vilka uppgifter som faller inom 
kommunalt ansvar. Det behöver även finnas tillräcklig tillsynsvägledning 
för att marknadskontroll enkelt kan integreras med ordinarie tillsyn med 
befintliga resurser.  
 
 

 
I tjänsten  
 
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Utkast till lagrådsremiss – Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning – del 2 
 

Remissinstanser 
1 Akavia 

2 Arbetsmiljöverket 

3 Arboga kommun 

4 Arjeplogs kommun 

5 Arvika kommun 

6 BIL Sweden 

7 Borgholms kommun 

8 Boverket 

9 Byggföretagen 

10 Domstolsverket 

11 Elsäkerhetsverket 

12 Enköpings kommun 

13 Falu kommun 

14 Folkhälsomyndigheten 

15 Fordonsbesiktningsbranschen 

16 Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer (FGL) 

17 Företagarna 

18 Förvaltningsrätten i Stockholm 
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19 Gnosjö kommun 

20 Gotlands kommun 

21 Gävle kommun 

22 Göteborgs kommun 

23 Helsingborgs kommun 

24 IKEM - Innovations- och kemiindustrierna 

25 Inspektionen för vård och omsorg 

26 Justitiekanslern (JK) 

27 Jönköpings kommun 

28 Kalmar kommun 

29 Karlskrona kommun 

30 Karlstads kommun 

31 Katrineholms kommun 

32 Kemikalieinspektionen 

33 Kemisk Tekniska Företagen (KTF) 

34 Kommerskollegium 

35 Kommunala alkohol- och tobakshandläggares förening 

36 Konkurrensverket 

37 Konsumentverket 

38 Kronofogdemyndigheten 

39 Linköpings kommun 

40 Livsmedelsverket 

41 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

42 Luleå kommun 

43 Läkemedelsverket 

44 Länsstyrelsen i Stockholms län 

45 Malmö kommun 

46 Miljömärkning Sverige AB (MISAB) 

47 Mjölby kommun 

48 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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49 Mölndals kommun 

50 Nacka tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) 

51 Naturvårdsverket 

52 Näringslivets Regelnämnd 

53 Piteå kommun 

54 Polismyndigheten 

55 Post- och telestyrelsen 

56 Regelrådet 

57 Riksdagens ombudsmän – JO 

58 Skellefteå kommun 

59 Småföretagarnas Riksförbund 

60 Socialstyrelsen 

61 Statens energimyndighet 

62 Statens jordbruksverk 

63 Statskontoret 

64 Stockholms Handelskammare 

65 Stockholms kommun 

66 Stockholms universitet 

67 Strålsäkerhetsmyndigheten 

68 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

69 Svensk handel 

70 Svensk sjöfart 

71 Svenskt Näringsliv 

72 Sveriges advokatsamfund 

73 Sveriges akademiker, SACO 

74 Sveriges Hudterapeuters riksorganisation  

75 Sveriges Kommuner och Regioner 

76 Sveriges Konsumenter 

77 Sveriges Åkeriföretag 

78 Sundsvalls kommun 
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79 Sweboat 

80 Swedish Medtech 

81 Swedtrain 

82 Säffle kommun 

83 Teknikföretagen 

84 Tierps kommun 

85 Tjänstemännens centralorganisation, TCO 

86 Transportföretagen 

87 Transportstyrelsen 

88 Tullverket 

89 Uppsala kommun 

90 Växjö kommun 

91 Yrkesföreningar mot tobak 

92 Åklagarmyndigheten 

93 Örebro kommun 

94 Östersunds kommun 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 mars 2022. Svaren bör lämnas 
per e-post till ud.hi.remiss@gov.se och med kopia till 
ud.registrator@regeringskansliet.se Ange diarienummer UD2021/17423 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 
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promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 
 
 
Charlotte Sammelin 
Departementsråd 
 
 
 
 
Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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 Utkast till lagrådsremiss 
 
 

Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning – del 2 

 
 

 
 
Stockholm Klicka här för att ange datum. 

 

Klicka här för att ange namnunderskrift1. 

 Klicka här för att ange namnunderskrift2. 
 (Utrikesdepartementet) 

 
 
 

Utkastets huvudsakliga innehåll 

I utkastet föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som 
genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det 
föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll 
i flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s 
marknadskontrollförordning i svensk rätt. 

Bestämmelserna innebär framför allt att marknadskontroll-
myndigheterna 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. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022.  
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 1 Lagtext 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 
Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken 

dels att 15 kap. 34 §, 26 kap. 30, 32 och 33 §§, 27 kap. 1 §,  
29 kap. 5 § och 30 kap. 3 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 26 kap. 30 a, 31 a och 32 a §§ 
och 27 kap. 1 a §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 
34 §1 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att den 
som yrkesmässigt bedriver en 
verksamhet som syftar till att 
genom demontering, sortering eller 
på annat sätt förbehandla avfall 
som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter ska ha 
personal eller kvalitetssystem som 
certifierats av ett organ som 
ackrediterats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att den 
som yrkesmässigt bedriver en 
verksamhet som syftar till att 
genom demontering, sortering eller 
på annat sätt förbehandla avfall 
som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter ska ha 
personal eller kvalitetssystem som 
certifierats av ett organ som 
ackrediterats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Föreskrifter enligt första stycket får endast avse åtgärder som krävs av 
återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl. 

26 kap. 
30 §2 

I följande EU-förordningar finns bestämmelser om kontroll av att vissa 
EU-förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv 
inom balkens tillämpningsområde följs 

1. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om 

1. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 
15 mars 2017 om offentlig kontroll 

 
1 Senaste lydelse 2016:782. 
2 Senaste lydelse 2020:627. 
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krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, och 

2. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 
15 mars 2017 om offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet för 
att säkerställa tillämpningen av 
livsmedels- och foderlagstiftningen 
och av bestämmelser om djurs 
hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om ändring 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 999/2001, 
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, 
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 
2016/2031, rådets förordningar 
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 
1099/2009 och rådets direktiv 
98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG och 
2008/120/EG och om upphävande 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 854/2004 och 
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 
89/608/EEG, 89/662/EEG, 
90/425/EEG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG 
samt rådets beslut 92/438/EEG.   

och annan offentlig verksamhet för 
att säkerställa tillämpningen av 
livsmedels- och foderlagstiftningen 
och av bestämmelser om djurs 
hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om ändring 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 999/2001, 
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, 
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 
2016/2031, rådets förordningar 
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 
1099/2009 och rådets direktiv 
98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG och 
2008/120/EG och om upphävande 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 854/2004 och 
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 
89/608/EEG, 89/662/EEG, 
90/425/EEG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG 
samt rådets beslut 92/438/EEG, och 

2. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1020 
av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011.  

I förordningen (EU) 2017/625 
finns även bestämmelser om annan 
offentlig verksamhet som syftar till 
att säkerställa att vissa EU-
förordningar och vissa 
bestämmelser som genomför EU-
direktiv inom balkens 
tillämpningsområde följs. 

I förordning (EU) 2017/625 finns 
även bestämmelser om annan 
offentlig verksamhet som syftar till 
att säkerställa att vissa EU-
förordningar och vissa 
bestämmelser som genomför EU-
direktiv inom balkens 
tillämpningsområde följs. 

 
 30 a § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om att 
kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k i 
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 förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen. 

Befogenheten enligt första 
stycket gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrande-
frihetsgrundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket inte längre ska gälla.  

  
31 a § 

En myndighet som utövar 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 ska utföra kontroll på 
eget initiativ samt efter anmälan i 
nödvändig utsträckning. 

32 §3 
Vid sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 30 § ska 

det som anges 
1. i 9 § gälla förelägganden och förbud som behövs för att de EU-

förordningar som anges i 30 § ska följas, 
2. i 14, 17, 18 och 26 §§ gälla 

beslut som de behöriga 
myndigheterna meddelar enligt 
förordningarna, 

3. i 22 b § gälla ersättning och 
kostnader för prov som har lämnats 
enligt förordningarna, och 

4. i 28 § gälla testköp som de 
behöriga myndigheterna gör. 

2. i 14, 17, 18 och 26 §§ gälla 
beslut som kontrollmyndigheterna 
meddelar enligt förordningarna, 

3. i 21 § gälla de uppgifter och 
handlingar som behövs för 
kontrollen, 

4. i 22 b § gälla ersättning och 
kostnader för prov som har lämnats 
enligt förordningarna, och 

5. i 28 § gälla testköp som  
kontrollmyndigheterna gör. 

Första stycket gäller inte om annat följer av förordningarna. 
 
 32 a § 

Regeringen får meddela 
föreskrifter om skyldighet för en 
kommunal myndighet som ska 
utföra kontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 att lämna 
upplysningar om kontrollen till en 
marknadskontrollmyndighet. 

   

 
3 Senaste lydelse 2020:627. 
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33 § 
Det som anges i 27 § om förbud 

mot att röja eller utnyttja uppgifter 
gäller även den som i enlighet med 
artikel 28 eller 31 i förordning 
(EU) 2017/625 utför delegerade 
uppgifter som ingår i sådan 
kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som avses i 30 §. 

Det som anges i 27 § om förbud 
mot att röja eller utnyttja uppgifter 
gäller även den som 

1. utför delegerade uppgifter i 
enlighet med artikel 28 eller 31 i 
förordning (EU) 2017/625 och som 
ingår i sådan kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som avses i 
den förordningen, eller 

2. utför uppgifter i enlighet med 
förordning (EU) 2019/1020 och 
som ingår i sådan kontroll som 
avses i den förordningen. 

 
27 kap. 

1 §4 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för 
1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning 
av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde, 

2. sådan kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som avses i 
26 kap. 30 §, och 

2. sådan kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som avses i 
26 kap. 30 § första stycket 1, och 

3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 14 kap. 

Kommunfullmäktige får meddela 
föreskrifter om sådana avgifter som 
avses i första stycket 1 och 2 när det 
gäller en kommunal myndighets 
verksamhet. 

En kommun får meddela 
föreskrifter om sådana avgifter som 
avses i första stycket 1 och 2 när det 
gäller en kommunal myndighets 
verksamhet. 

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma 
att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om 
beslutet överklagas. 

 
 1 a § 

Bestämmelser om avgifter för 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknads-
kontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn. 

   

 
4 Senaste lydelse 2020:627. 
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29 kap. 

5 §5 
För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst 

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet 
1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt 

har betydelse för en myndighets prövning, tillsyn eller kontroll, om 
uppgiften finns i en ansökan, anmälan eller annan handling som lämnas in 
till eller visas upp för en myndighet enligt 

a) denna balk 
b) artikel 16 b, 16 d, 16 e, 18.1, 18.2, 18.3, 50.4 a eller 50.4 c i 

förordning (EG) nr 1013/2006, 
c) artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006, 
d) artikel 33.1, 33.2 eller 33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009, 
e) artikel 20 i förordning (EU) nr 528/2012, 
f) artikel 19 i förordning (EG) nr 

765/2008 eller artikel 15 i 
förordning (EU) 2017/625, i fråga 
om sådan kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som avses i 
26 kap. 30 §, 

f) artikel 14.4 a och b i 
förordning (EU) 2019/1020 eller 
artikel 15 i förordning (EU) 
2017/625, i fråga om sådan kontroll 
eller annan offentlig verksamhet 
som avses i 26 kap. 30 §, 

g) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller 
h) ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av balken, 

artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter, 
2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter mot en 
föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta 
tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande 
händelse som kan skada människors hälsa eller miljön, 

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 
13 § om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, 
överhängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada, 

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter 
mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om 
skyldighet att anmäla kännedom om nya uppgifter eller ändrade 
förhållanden, 

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska 
produkter bryter mot 14 kap. 10 § eller mot föreskrifter som regeringen 
har meddelat med stöd av 14 kap. 11 § genom att inte göra en anmälan för 
registrering i produktregistret enligt de föreskrifter som regeringen 
meddelat, 

6. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information 
om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, 

7. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information till 
Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 
13.4 eller 16.3 i förordning (EG) nr 1223/2009 eller inte uppdaterar 
 
5 Senaste lydelse 2020:627. 
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informationen till Europeiska kommissionen enligt artikel 13.7 i samma 
förordning, eller 

8. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om 
produkten som krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012. 

 
30 kap. 

3 § 
Tillsynsmyndigheten beslutar om 

miljösanktionsavgift. 
Tillsynsmyndigheten eller den 

myndighet som bedriver kontroll 
enligt förordning (EU) 2017/625 
eller förordning (EU) 2019/1020 
beslutar om miljösanktionsavgift.  

Innan tillsynsmyndigheten 
beslutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. 

Innan myndigheten beslutar om 
avgift ska den som anspråket riktas 
mot ges tillfälle att yttra sig. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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 1.2 Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen 
(1977:1160) 

Härigenom föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen (1977:1160)6  
dels att 1 kap. 2 § och 9 kap. 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 7 kap. 15–20 §§, och närmast 

före 7 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
2 §7 

Denna lag gäller varje 
verksamhet i vilken arbetstagare 
utför arbete för en arbetsgivares 
räkning. I fråga om fartygsarbete 
gäller lagen även när svenska fartyg 
används till sjöfart utanför Sveriges 
sjöterritorium. 

Denna lag gäller varje 
verksamhet i vilken arbetstagare 
utför arbete för en arbetsgivares 
räkning. Denna lag gäller också 
marknadskontroll. I fråga om 
fartygsarbete gäller lagen även när 
svenska fartyg används till sjöfart 
utanför Sveriges sjöterritorium. 

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om 
Arbetsmiljöverket i stället gälla Transportstyrelsen. Vad som sägs om en 
arbetsgivare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även 
då fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. 
Med redare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett 
avgörande inflytande över fartygets drift. 

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och 
arbetstagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap. 

7 kap. 
 
 Marknadskontroll 
 15 § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

 
 
6 Lagen omtryckt 1991:677. 
7 Senaste lydelse 2018:126. 



  

  

 

14 

 16 § 
En marknadskontrollmyndighet 

har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
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 första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 17 § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 18 § 

Ett beslut enligt 16 eller 17 § får 
förenas med vite. 

 
 19 § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
16 §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 20 §  

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

9 kap. 
2 §8 

Arbetsmiljöverkets beslut i 
enskilda fall enligt denna lag eller 
enligt föreskrifter meddelade med 

Arbetsmiljöverkets eller en 
marknadskontrollmyndighets 
beslut i enskilda fall enligt denna 
lag eller enligt föreskrifter 

 
8 Senaste lydelse 2008:297.  
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stöd av lagen får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 

meddelade med stöd av lagen får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 

5 §9 
En tillsynsmyndighet får 

förordna att dess beslut skall gälla 
omedelbart.  

En tillsynsmyndighet eller en 
marknadskontrollmyndighet får 
bestämma att dess beslut ska gälla 
omedelbart.  

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   

 
9 Senaste lydelse 2000:764. 
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 1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) 
om elektromagnetisk kompatibilitet 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1512) om elektromagnetisk 
kompatibilitet 

dels att 1 a och 12 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 6 a–6 f §§, och närmast före 

6 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 a §10 
Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för 

tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011 finns i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknads-
kontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn. 

 
 Marknadskontroll 
 6 a § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011.  

 
 
 
10 Senaste lydelse 2021:756. 



  

  

 

18 

 6 b § 
En marknadskontrollmyndighet 

har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
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 första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 6 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas.  

 
 6 d § 

Ett beslut enligt 6 b eller 6 c § får 
förenas med vite. 

 
 6 e § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
6 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 6 f § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
12 §11 

En tillsynsmyndighets beslut 
enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 

En tillsynsmyndighets eller en 
marknadskontrollmyndighets 
beslut enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen får överklagas till 

 
11 Senaste lydelse 2016:362. 
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Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 

allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 

Beslut om förbud gäller 
omedelbart och får verkställas utan 
hinder av att det inte vunnit laga 
kraft. 

Beslut om förbud enligt 6 § och 
beslut enligt 6 b eller 6 c § gäller 
omedelbart och får verkställas utan 
hinder av att det inte fått laga kraft. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1514) 
om måttenheter, mätningar och mätdon 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1514) om måttenheter, 
mätningar och mätdon12 

dels att nuvarande 6 a § ska betecknas 6 i §,  
dels att 7 § ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 6 a § ska sättas närmast före den nya 6 i §, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 6 a–6 g §§, och närmast före 

6 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 Marknadskontroll 

6 a § 
Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011. 

 
 6 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 

 
12 Senaste lydelse av rubriken till 6 a § 2016:330. 
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upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 6 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 6 d § 

Ett beslut enligt 6 b eller 6 c § får 
förenas med vite. 

 
 6 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
6 b eller 6 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 
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  6 f § 
På begäran av marknads-

kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
6 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 6 g § 

Den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller 
marknadskontroll enligt denna 
lag får inte obehörigen röja eller 
utnyttja vad denne har fått veta 
om någons affärs- eller 
driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestäm-
melserna i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

 
7 §13 

En tillsynsmyndighets beslut 
enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 

En tillsynsmyndighets eller en 
marknadskontrollmyndighets 
beslut enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
 
 
 
 

  

 
13 Senaste lydelse 1995:1726. 
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1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1684) 
om EG-gödselmedel 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel14 
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå, 
dels att nuvarande 9 och 10 §§ ska betecknas 12 och 13 §§, 
dels att 4–6 och 8 §§, den nya 13 § och rubriken närmast före 4 § ska ha 

följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas närmast före den nya 12 §, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 9–11 §§, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Tillsyn Marknadskontroll 
4 §15 

Jordbruksverket utövar tillsynen 
över efterlevnaden av EG:s 
förordning om gödselmedel, denna 
lag och föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen. Jordbruksverket 
får överlåta åt länsstyrelsen att 
utöva viss tillsyn inom länet. 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara 
marknadskontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen 
(2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn. 

 
5 §16 

För tillsynen har en 
tillsynsmyndighet rätt att få 
tillträde till områden, lokaler och 
andra utrymmen där gödselmedel 
hanteras och där göra 
undersökningar och ta prover. En 
tillsynsmyndighet har rätt att på 
begäran få de upplysningar och 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

 
14 Senaste lydelse av 9 § 2003:111. 
15 Senaste lydelse 2003:111. 
16 Senaste lydelse 2003:111. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
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 handlingar som behövs för 
tillsynen. 

 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd.  

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

Polismyndigheten skall på 
begäran lämna den hjälp som 
behövs vid tillsynen. 
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6 §17 
En tillsynsmyndighet får meddela 

de förelägganden eller förbud som 
behövs för att EG:s förordning om 
gödselmedel, denna lag eller 
föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagen skall efterlevas. 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

I beslut om föreläggande eller 
förbud kan tillsynsmyndigheten 
sätta ut vite. 

 

 
8 §18 

Regeringen eller, efter 
regeringens bemyndigande, 
Jordbruksverket får föreskriva att 
särskilda avgifter får tas ut för 
kontroll som utövas enligt EG:s 
förordning om gödselmedel, denna 
lag eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen. 

Ett beslut enligt 5 eller 6 § får 
förenas med vite. 

 
 9 § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 5 
eller 6 §, bestämma att beslutet ska 
gälla omedelbart. 

 
 10 § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
5 §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 11 § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 

 
17 Senaste lydelse 2003:111. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
18 Senaste lydelse 2003:111. 
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 obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
10 § 

Länsstyrelsens beslut i ärende 
som avses i 5 § första stycket eller 6 
§ får överklagas hos Jordbruks-
verket. 

13 §19 
En marknadskontrollmyndighets 

beslut enligt 5 eller 6 § får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. 

Beslut av Jordbruksverket i 
sådana ärenden får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten 

Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
 

   

 
19 Senaste lydelse av tidigare 10 § 1995:1727. 
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1.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:669) 
om märkning av skor 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:669) om märkning av skor  
dels att 4–6 §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 4 a–4 f §§, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Tillsyn Marknadskontroll 
4 § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer skall se till att de 
föreskrifter följs som har meddelats 
med stöd av denna lag eller ett 
bemyndigande enligt lagen. 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Tillsynsmyndigheten får meddela 
de förelägganden och förbud som 
behövs för att föreskrifterna skall 
följas. Ett sådant föreläggande 
eller förbud får förenas med vite. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

 Marknadskontrollmyndigheten 
ska se till att föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lag 
följs. 

 
 4 a § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 
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 5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 4 b § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 4 c § 

Ett beslut enligt 4 a eller 4 b § får 
förenas med vite. 

 
 4 d § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
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4 a eller 4 b §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 

 
 4 e § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
4 a §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 4 f § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
5 § 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om 

1. att en näringsidkare är skyldig 
att betala kostnader för 
provtagning och undersökning av 
skor, 

2. att en näringsidkare är skyldig 
att lämna sådana upplysningar, 
handlingar, varuprover och 
liknande som behövs för att 
tillsynsmyndigheten skall kunna se 
till att de föreskrifter följs som har 
meddelats med stöd av denna lag 
eller ett bemyndigande enligt 
lagen. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att en 
näringsidkare är skyldig att betala 
kostnader för provtagning och 
undersökning av skor. 

 
6 § 
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 Tillsynsmyndighetens beslut i 
enskilda fall enligt denna lag eller 
enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen får 
överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

Marknadskontrollmyndighetens 
beslut i enskilda fall enligt denna 
lag eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1118) 
om marknadsföring av kristallglas 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1118) om marknadsföring 
av kristallglas  

dels att 5 § och rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 a–5 f och 7 §§, och närmast 

före 7 § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Tillsyn och sanktioner Marknadskontroll och sanktioner 
5 § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer skall se till att 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av denna lag följs. 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011.  

 Marknadskontrollmyndigheten 
ska se till att föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lag 
följs. 

 
 5 a § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller 
uppgifter enligt artikel 14.4 a–
14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 
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 5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska 
aktören om det, så snart det går 
utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrande-
frihetsgrundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 5 b § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 5 c § 

Ett beslut enligt 5 a eller 5 b § får 
förenas med vite. 

 
 5 d § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 5 a 



  

  

 

34 

eller 5 b §, bestämma att beslutet 
ska gälla omedelbart. 

 
 5 e § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
5 a §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 5 f § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
 Överklagande 

 7 § 
En marknadskontrollmyndighets 

beslut enligt 5 a eller 5 b § får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. 

 Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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 1.8 Förslag till lag om ändring i körkortslagen 
(1998:488) 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488) ska ha 
följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
26 §20 

Innan en viss typ av alkolås får 
godkännas ska den genomgå 
teknisk provning. Den tekniska 
provningen får utföras endast av 
godkända provorgan. Provorgan 
ska godkännas genom 
ackreditering enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och enligt lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll eller motsvarande 
förfarande. 

Innan en viss typ av alkolås får 
godkännas ska den genomgå 
teknisk provning. Den tekniska 
provningen får utföras endast av 
godkända provorgan. Provorgan 
ska godkännas genom 
ackreditering enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och enligt lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll eller motsvarande 
förfarande. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
   

 
20 Senaste lydelse 2012:874. 
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1.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1707) 
om åtgärder mot buller och avgaser från mobila 
maskiner 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:1707) om åtgärder mot 
buller och avgaser från mobila maskiner  

dels att 7, 8, 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas nio nya paragrafer, 10 a–10 h och 15 a §§, och 

närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 
Tillsynen över efterlevnaden av 

denna lag och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen utövas 
av den eller de myndigheter som 
regeringen bestämmer. 

Regeringen får meddela före-
skrifter om att en statlig eller 
kommunal myndighet ska utöva 
tillsyn över att denna lag och de 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen följs. 

 
8 § 

Tillsynsmyndigheten får 
meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att denna lag och föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 
lagen skall efterlevas. 

Tillsynsmyndigheten får besluta 
de förelägganden som behövs i ett 
enskilt fall för att denna lag och 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen ska följas. 

 
10 § 

Beslut om förelägganden och 
förbud får förenas med vite. 

Ett beslut om föreläggande får 
förenas med vite. 

 
 Marknadskontroll 

10 a § 
Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 

Regeringen får meddela 
föreskrifter om uppgifter för 
kommunala myndigheter när det 
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 gäller marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

 
 10 b § 

En myndighet som utför kontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt 
förordningen, i den ursprungliga 
lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h, och 

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

 Myndigheten får införskaffa ett 
varuprov under dold identitet enligt 
artikel 14.4 j i förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, endast om det är 
nödvändigt för att uppnå syftet med 
kontrollen. Efter införskaffandet 
ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så 
snart det går utan att åtgärden 
förlorar i betydelse. 

 
 10 c § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om att 
kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k i 
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förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen. 

 Befogenheten enligt första 
stycket gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrande-
frihetsgrundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket inte längre ska gälla. 

 
 10 d § 

En myndighet som utför kontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 10 e § 

Ett beslut enligt 10 b–10 d § får 
förenas med vite. 

 
 10 f § 

En myndighet som utför kontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020 
får, när den fattar beslut enligt 
10 b–10 d §, bestämma att beslutet 
ska gälla omedelbart. 

 
 10 g § 

På begäran av en myndighet som 
utför kontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
10 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 10 h § 
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 Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller kontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020 
får inte obehörigen röja eller 
utnyttja vad denne har fått veta om 
någons affärs- eller drift-
förhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
12 §21 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att särskilda avgifter ska tas ut för prövning för EU-
typgodkännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen 
(2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn. 

 
 15 a § 

Straff får inte dömas ut för en 
gärning som omfattas av ett 
föreläggande som har förenats med 
vite, om en ansökan om utdömande 
av vitet har gjorts.  

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
 

 
 
 
 
 
   

 
21 Senaste lydelse 2011:323. 
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1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:779) 
om handel med ädelmetallarbeten 

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1999:779) om handel med 
ädelmetallarbeten ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
8 §22 

En tillverkare eller importör kan 
låta ett kontrollorgan som är 
ackrediterat för uppgiften 
kontrollera finhalten i ett 
ädelmetallarbete som har försetts 
med finhaltsstämpel. Om 
kontrollorganet finner att den 
uppgivna finhalten är riktig, ska 
organet bekräfta detta med en 
kontrollstämpel. Kontrollorganet 
ska vara ackrediterat enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 

En tillverkare eller importör kan 
låta ett kontrollorgan som är 
ackrediterat för uppgiften 
kontrollera finhalten i ett 
ädelmetallarbete som har försetts 
med finhaltsstämpel. Om 
kontrollorganet finner att den 
uppgivna finhalten är riktig, ska 
organet bekräfta detta med en 
kontrollstämpel. Kontrollorganet 
ska vara ackrediterat enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet i 
stället utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för 
kontrollstämpling. 

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontrollstämpel från 
ett kontrollorgan i något annat land inom EES under förutsättning att 
organet är oberoende och kontrollen kan bedömas som likvärdig. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
 
 
   

 
22 Senaste lydelse 2011:802. 
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 1.11 Förslag till lag om ändring i fordonslagen 
(2002:574) 

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)  
dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 6 § och 4 kap. 2 och 2 g §§ ska ha följande 

lydelse, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 kap. 2 a och 3 d–3 i §§, och 

närmast före 5 kap. 3 d § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
1 §23 

Denna lag innehåller bestämmelser om 
1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och 

separata tekniska enheter, 
2. kontroll av fordons last, 
3. kontroll av färdskrivare, taxameter och sådan särskild utrustning för 

taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) och 
kontroll av användningen av dessa, samt 

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på 
fordonsområdet. 

Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i 
dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning. 

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar  
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 

5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- 
och skogsbruksfordon, 

2. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 
168/2013 av den 15 januari 2013 
om godkännande av och 
marknadskontroll för två- och 
trehjuliga fordon och fyrhjulingar, 
och 

3. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/858 
av den 30 maj 2018 om 
godkännande av och 
marknadskontroll över motor-
fordon och släpfordon till dessa 
fordon samt av system, 
komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda 
för sådana fordon, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 715/2007 
och (EG) nr 595/2009 samt om 

2. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 
168/2013 av den 15 januari 2013 
om godkännande av och 
marknadskontroll för två- och 
trehjuliga fordon och fyrhjulingar, 

 
3. Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2018/858 
av den 30 maj 2018 om 
godkännande av och 
marknadskontroll över motor-
fordon och släpfordon till dessa 
fordon samt av system, 
komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda 
för sådana fordon, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 715/2007 
och (EG) nr 595/2009 samt om 

 
23 Senaste lydelse 2020:533. 
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upphävande av direktiv 
2007/46/EG. 

 

upphävande av direktiv 
2007/46/EG, och 

4. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1020 
av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

 

3 kap. 
6 §24 

Transportstyrelsen, en polisman, 
ett besiktningsorgan eller en 
bilinspektör får i enlighet med vad 
som föreskrivs med stöd av 5 kap. 
8 § meddela de förelägganden, 
körförbud och andra beslut som 
behövs med hänsyn till ett fordons 
säkerhet eller lämplighet i trafik. 
För ett sådant fall får det 
föreskrivas att fordonet kan 
godkännas på grundval av ett intyg 
som har utfärdats efter reparation 
och provning vid en verkstad som 
är ackrediterad enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Transportstyrelsen, en polisman, 
ett besiktningsorgan eller en 
bilinspektör får i enlighet med vad 
som föreskrivs med stöd av 5 kap. 
8 § meddela de förelägganden, 
körförbud och andra beslut som 
behövs med hänsyn till ett fordons 
säkerhet eller lämplighet i trafik. 
För ett sådant fall får det 
föreskrivas att fordonet kan 
godkännas på grundval av ett intyg 
som har utfärdats efter reparation 
och provning vid en verkstad som 
är ackrediterad enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Körförbud får meddelas vid registreringsbesiktning, kontrollbesiktning 
och flygande inspektion om det kontrollerade fordonet är så bristfälligt att 
det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Körförbud 
kan inträda även med anledning av att ett fordon inte har genomgått en 
kontroll som ska ske enligt meddelade föreskrifter eller särskilt 
föreläggande. 

   

 
24 Senaste lydelse 2011:792. 
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4 kap. 
2 §25 

Registreringsbesiktningar, 
mopedbesiktningar, lämplighets-
besiktningar och kontroll-
besiktningar får utföras endast av 
sådana besiktningsorgan som är 
ackrediterade av Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 
av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Registreringsbesiktningar, 
mopedbesiktningar, lämplighets-
besiktningar och kontroll-
besiktningar får utföras endast av 
sådana besiktningsorgan som är 
ackrediterade av Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 
av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta 
Transportstyrelsen om sådana beslut om ackreditering som avses i första 
stycket liksom om återkallelser av sådana beslut. 

 
2 g §26 

I ansökan om ackreditering ska sökanden ange det eller de län där 
besiktningsverksamheten ska bedrivas. 

Ett beslut om ackreditering enligt 
2 a § ska förenas med villkor enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
5 § lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
om att besiktningsorganet i ett och 
samma län ska erbjuda och utföra 
besiktningar för de fordon som 
anges i beslutet. 

Ett beslut om ackreditering enligt 
2 a § ska förenas med villkor enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
5 § lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
om att besiktningsorganet i ett och 
samma län ska erbjuda och utföra 
besiktningar för de fordon som 
anges i beslutet. 

5 kap. 
 2 a § 

Straff får inte dömas ut för en 
gärning som omfattas av ett 
föreläggande som har förenats med 

 
25 Senaste lydelse 2011:792. 
26 Senaste lydelse 2011:792. 
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vite, om en ansökan om utdömande 
av vitet har gjorts.  

 
 Marknadskontroll 

3 d §27 
Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 
 

 3 e § 
En marknadskontrollmyndighet 

har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 

 
27 Tidigare 3 d § upphävd genom 2010:39. 
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 varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 3 f § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 3 g § 

Ett beslut enligt 3 e eller 3 f § får 
förenas med vite. 

 
 3 h § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
3 e §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 
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 3 i § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller 
marknadskontroll enligt denna lag 
får inte obehörigen röja eller 
utnyttja vad denne har fått veta om 
någons affärs- eller drift-
förhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.12 Förslag till lag om ändring i 
produktsäkerhetslagen (2004:451) 

Härigenom föreskrivs att 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
27 §28 

Tillsynsmyndigheten får 
meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att denna lag och föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 
lagen ska efterlevas. 

Tillsynsmyndigheten får besluta 
de förelägganden som behövs i ett 
enskilt fall för att denna lag och 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen ska följas. 

 
Ett föreläggande eller förbud får 

meddelas även om en vara ska 
anses säker enligt 11 § eller en vara 
eller tjänst uppfyller sådana 
kriterier som anges i 12 §, om det 
visar sig att varan eller tjänsten 
trots detta är farlig. 

Ett föreläggande får beslutas 
även om en vara ska anses säker 
enligt 11 § eller en vara eller tjänst 
uppfyller sådana kriterier som 
anges i 12 §, om det visar sig att 
varan eller tjänsten trots detta är 
farlig. 

Särskilda bestämmelser om 
befogenheter för tillsyns-
myndigheterna att ingripa mot 
farliga varor som förs in från tredje 
land finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93. 

 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
   

 
28 Senaste lydelse 2011:1215. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort. 
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1.13 Förslag till lag om ändring i järnvägslagen 
(2004:519) 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § järnvägslagen (2004:519) ska ha 
följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
4 §29 

I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen betyder 
ackrediterat organ: organ för 

bedömning av överensstämmelse 
som är ackrediterat för uppgiften 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 
av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93, 

ackrediterat organ: organ för 
bedömning av överensstämmelse 
som är ackrediterat för uppgiften 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 
av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93, 

anläggning för tjänster: mark, spår, installationer, byggnader och 
utrustning som iordningställts för att det ska gå att utföra eller 
tillhandahålla sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § andra stycket eller 
6 kap. 23 c §, 

delsystem: del av järnvägssystem vilken kan hänföras till någon av de 
kategorier av delsystem som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om drifts-
kompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen, 

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
fordonsinnehavare: den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt 

varaktigt använder eller upplåter ett järnvägsfordon och är registrerad som 
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret, 

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som är 
registrerade i det europeiska registret över godkända fordonstyper, 

försäkran om överensstämmelse: sådan försäkran om att ett 
järnvägsfordon överensstämmer med en redan godkänd fordonstyp som är 
utformad i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 av 
den 1 mars 2011 om utformningen av försäkran om överensstämmelse 
med en godkänd typ av järnvägsfordon, 

infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och 
driver anläggningar som hör till infrastrukturen, 

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES 
samt Schweiz med tåg vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgräns 
och vars främsta syfte är att befordra passagerare mellan stationer i skilda 
stater inom EES samt Schweiz, 

 
29 Senaste lydelse 2015:360. 
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 järnvägsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan 
framföras på järnvägsspår och som består av ett eller flera delsystem eller 
delar av delsystem, 

järnvägsföretag: den som med stöd av licens eller nationellt 
trafiksäkerhetstillstånd tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik, 

järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och säkerhetsanläggningar avsedda 
för järnvägstrafik, trafikledningsanläggningar, anordningar för 
elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för 
anläggningarnas bestånd, drift eller brukande, 

järnvägsnät: järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma 
infrastrukturförvaltare, 

järnvägssystem: järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt drift och 
förvaltning av infrastrukturen och fordonen, 

regleringsorgan: sådant organ som avses i artikel 55 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 
2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i den 
ursprungliga lydelsen, 

regional kollektivtrafikmyndighet: den som är regional kollektivtrafik-
myndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 

tjänsteleverantör: varje offentlig eller privat enhet som ansvarar för 
förvaltningen av en anläggning för tjänster eller för tillhandahållande av 
sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § andra stycket eller 6 kap. 23 c §, 

tyngre underhåll: arbete som inte utförs rutinmässigt som en del av det 
dagliga underhållet utan kräver att fordonet tas ur trafik, 

tågläge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en 
tågplan, får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom 
arbetsfordon, från en plats till en annan under en viss tidsperiod, 

tågplan: plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss 
angiven period, 

underhållsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret för underhållet av 
ett järnvägsfordon och som är registrerad som sådan i fordonsregistret 
enligt 8 kap. 8 a §. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:263) 
om transport av farligt gods 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2006:263) om transport av farligt 
gods ska införas sex nya paragrafer, 15 a–15 f §§, och närmast före 15 a § 
en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 
 15 a § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara 
marknadskontrollmyndighet. 

Bestämmelser om 
marknadskontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

 
 15 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  
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 7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller 
yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 15 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 15 d § 

Ett beslut enligt 15 b eller 15 c § 
får förenas med vite. 

 
 15 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
15 b eller 15 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 

 
 15 f § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
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behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
15 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.15 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:112) 
om ekodesign 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2008:112) om ekodesign  
dels att 8 och 18 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 17 a–17 g §§, och närmast 

före 17 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 §30 
En energirelaterad produkt eller del får CE-märkas endast om den 

uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 
2009/125/EG. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om CE-märkning av energirelaterade produkter och delar. 

För CE-märkning gäller vidare 
bestämmelserna i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 

För CE-märkning gäller vidare 
bestämmelserna i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 

 
 Marknadskontroll 

 17 a § 
Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011.  

 
 17 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 

 
30 Senaste lydelse 2011:800. 
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(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd.  

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 17 c § 
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 Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 17 d § 

Ett beslut enligt 17 b eller 17 c § 
får förenas med vite. 

 
 17 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 17 b 
eller 17 c §, bestämma att beslutet 
ska gälla omedelbart. 

 
 17 f § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
17 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 17 g § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
18 § 

Tillsynsmyndighetens beslut 
enligt 14 och 15 §§ får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. Ett 
föreläggande angående en 

Tillsynsmyndighetens beslut 
enligt 14 och 15 §§ samt en 
marknadskontrollmyndighets 
beslut enligt 17 b eller 17 c § får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs 
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tillverkares eller dennes 
representants skyldigheter enligt 
9 § andra stycket får dock inte 
överklagas. 

vid överklagande till 
kammarrätten. Ett föreläggande 
angående en tillverkares eller 
dennes representants skyldigheter 
enligt 9 § andra stycket får dock 
inte överklagas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.16 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen 
(2010:500) 

Härigenom föreskrivs i fråga om luftfartslagen (2010:500)  
dels att 11 kap. 4 § och 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 12 kap. 3 a–3 h §§, och 

närmast före 12 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 kap. 
4 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgifter och andra ersättningar för förrättningar och 
tillstånd enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt enligt EU-förordningar på den civila luftfartens område. Beslut om 
avgifter och andra ersättningar som är förfallna till betalning får verkställas 
enligt utsökningsbalken. 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011 finns i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknads-
kontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn. 

12 kap. 
 

 Marknadskontroll 
 3 a § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 
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 3 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
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 skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 3 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 3 d § 

Ett beslut enligt 3 b eller 3 c § får 
förenas med vite. 

 
 3 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
3 b eller 3 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 

 
 3 f § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
3 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 3 g § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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13 kap. 
8 § 

Bestämmelser om ansvar för den 
som bryter mot tystnadsplikten i 
6 kap. 14 § första stycket finns i 
20 kap. 3 § brottsbalken. 

Bestämmelser om ansvar för den 
som bryter mot tystnadsplikten i 
6 kap. 14 § första stycket eller 
12 kap. 3 g § finns i 20 kap. 3 § 
brottsbalken. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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 1.17 Förslag till lag om ändring i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)  
dels att 11 kap. 26 § ska betecknas 11 kap. 26 b §, 
dels att 8 kap. 21, 22 och 25 §§, 10 kap. 8 och 9 §§ samt den nya 11 kap. 

26 b § och 11 kap. 37, 38 och 65 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 11 kap. 26, 26 a, 26 c, och 

26 d §§, och närmast före 11 kap. 26 § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
21 §31 

Bestämmelserna om märkning i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 338/93 och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
gäller för byggprodukter som ska 
vara CE-märkta enligt 

1. förordning (EU) nr 305/2011, 
2. förordning (EU) 2016/424, 

eller 
3. föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 6 § första 
stycket 2.  

Bestämmelserna om märkning i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll gäller för 
byggprodukter som ska vara CE-
märkta enligt 

1. förordning (EU) nr 305/2011, 
2. förordning (EU) 2016/424, 

eller 
3. föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 6 § första 
stycket 2.  

 
22 §32 

Material, konstruktioner och 
anordningar får typgodkännas för 
användning i byggnadsverk. Ett 
sådant typgodkännande får endast 
meddelas av någon som är 
ackrediterad för uppgiften enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 

Material, konstruktioner och 
anordningar får typgodkännas för 
användning i byggnadsverk. Ett 
sådant typgodkännande får endast 
meddelas av någon som är 
ackrediterad för uppgiften enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
5 § lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 

 
31 Senaste lydelse 2018:59. 
32 Senaste lydelse 2011:795. 
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5 § lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
eller som uppfyller motsvarande 
krav enligt bestämmelser i ett annat 
land inom Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

eller som uppfyller motsvarande 
krav enligt bestämmelser i ett annat 
land inom Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

Om det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § 
första stycket 4 ska ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller 
anordning vara typgodkänd för att få användas i ett byggnadsverk 
(obligatoriskt typgodkännande). Även om ett typgodkännande inte är 
obligatoriskt, får ett typgodkännande meddelas på ansökan (frivilligt 
typgodkännande). 

Ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning som är 
typgodkänd ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § 
i de avseenden som typgodkännandet gäller. 
 

25 §33 
Om det med stöd av 16 kap. 11 § 

är särskilt föreskrivet att funktionen 
hos ett ventilationssystem ska 
kontrolleras för att säkerställa ett 
tillfredsställande inomhusklimat i 
byggnader enligt 4 § första stycket 
3–6, ska byggnadens ägare se till att 
kontrollen görs av en sakkunnig 
funktionskontrollant som är 
certifierad av någon som är 
ackrediterad för uppgiften enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
5 § lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
eller uppfyller motsvarande krav 
enligt bestämmelser i ett annat land 
inom Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

Om det med stöd av 16 kap. 11 § 
är särskilt föreskrivet att funktionen 
hos ett ventilationssystem ska 
kontrolleras för att säkerställa ett 
tillfredsställande inomhusklimat i 
byggnader enligt 4 § första 
stycket 3–6, ska byggnadens ägare 
se till att kontrollen görs av en 
sakkunnig funktionskontrollant 
som är certifierad av någon som är 
ackrediterad för uppgiften enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
5 § lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
eller uppfyller motsvarande krav 
enligt bestämmelser i ett annat land 
inom Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

 
  

 
33 Senaste lydelse 2011:795. 



  

  

63 

 10 kap. 
8 §34 

Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska 
utföras 

1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 
2. av någon som har särskild 

sakkunskap och erfarenhet i fråga 
om sådana åtgärder som kontrollen 
avser (sakkunnig) och som kan 
styrka sin sakkunnighet med ett 
certifikat som har utfärdats av ett 
organ som har ackrediterats för 
detta ändamål enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknads-kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk 
kontroll eller av någon som 
uppfyller motsvarande krav enligt 
bestämmelser i ett annat land inom 
Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

2. av någon som har särskild 
sakkunskap och erfarenhet i fråga 
om sådana åtgärder som kontrollen 
avser (sakkunnig) och som kan 
styrka sin sakkunnighet med ett 
certifikat som har utfärdats av ett 
organ som har ackrediterats för 
detta ändamål enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk 
kontroll eller av någon som 
uppfyller motsvarande krav enligt 
bestämmelser i ett annat land inom 
Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

 
9 §35 

 För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera 
kontrollansvariga som 

1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften 
och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 

2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd 
som ska kontrolleras. 

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av 
dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. 

Den certifiering som avses i 
första stycket 1 ska vara gjord av 
någon som har ackrediterats för 
detta ändamål enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 

Den certifiering som avses i 
första stycket 1 ska vara gjord av 
någon som har ackrediterats för 
detta ändamål enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk 

 
34 Senaste lydelse 2011:795. 
35 Senaste lydelse 2011:795. 
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nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk 
kontroll eller av någon som 
uppfyller motsvarande krav enligt 
bestämmelser i ett annat land inom 
Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Certifieringen ska vara 
tidsbegränsad och avse ett visst slag 
av arbete.  

kontroll eller av någon som 
uppfyller motsvarande krav enligt 
bestämmelser i ett annat land inom 
Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Certifieringen ska vara 
tidsbegränsad och avse ett visst slag 
av arbete.  

11 kap. 
 

 Marknadskontroll 
 26 § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

 
 26 a § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 
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 6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
26 § 

Om en byggprodukt som omfattas 
av förordning (EU) nr 305/2011 
inte uppfyller de krav som fastställs 
i förordningen eller om tillsyns-
myndigheten har tillräckliga skäl 
att anta att produkten inte uppfyller 
förordningens krav får 
myndigheten vidta de åtgärder som 
följer av artiklarna 56–59. 

26 b §36 

Om en byggprodukt som omfattas 
av förordning (EU) 2016/424 inte 
uppfyller de krav som fastställs i 
förordningen eller om tillsyns-
myndigheten har tillräckliga skäl 

 

 
36 Senaste lydelse av tidigare 26 § 2018:59. Ändringen innebär bl.a. att första–tredje 
styckena tas bort. 
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att anta att produkten inte uppfyller 
förordningens krav får 
myndigheten vidta de åtgärder som 
följer av artiklarna 39–43. 

Om en byggprodukt inte 
uppfyller de krav som följer av 
föreskrifter meddelade med stöd av 
16 kap. 6 § första stycket 2 får 
tillsynsmyndigheten vidta de 
åtgärder som följer av 
artiklarna 19–21 i förordning (EG) 
nr 765/2008. 

 

Tillsynsmyndigheten får i det 
enskilda fallet besluta om det 
föreläggande som behövs för att de 
krav på byggprodukter som avses i 
första-tredje styckena ska 
uppfyllas.  

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta om de förelägganden 
som behövs för att de krav på 
byggprodukter som fastställs i 
förordning (EU) nr 305/2011, 
förordning (EU) 2016/424 och 
föreskrifter meddelande med stöd 
av 16 kap. 6 § första stycket 2 ska 
följas. 

 
 26 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 26 d § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
26 a §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
37 §37 

Ett föreläggande enligt 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett 

Ett föreläggande enligt 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26 a, 26 b eller 

 
37 Senaste lydelse 2014:900.  



  

  

67 

 beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 
32, 32 a eller 33 § får förenas med 
vite. 

26 c § eller ett beslut om förbud 
enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § 
får förenas med vite. 

Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. 

 
38 §38 

I ett föreläggande enligt 19, 20, 
21, 22, 23 eller 24 § eller ett beslut 
enligt 27 § tredje stycket får 
byggnadsnämnden bestämma att 
den åtgärd som föreläggandet eller 
beslutet avser ska genomföras 
omedelbart trots att föreläggandet 
eller beslutet inte har vunnit laga 
kraft. 

I ett föreläggande enligt 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26 a eller 26 c § eller 
ett beslut enligt 27 § tredje stycket 
får byggnadsnämnden respektive 
marknadskontrollmyndigheten 
bestämma att den åtgärd som 
föreläggandet eller beslutet avser 
ska genomföras omedelbart trots att 
föreläggandet eller beslutet inte har 
fått laga kraft. 

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, 
om något annat inte bestäms. 

 
65 § 

Den som i ett ärende som gäller 
tillsyn enligt denna lag eller EU- 
förordningar i frågor inom lagens 
tillämpningsområde samt före-
skrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av 
lagen eller en sådan EU- förordning 
har fått information om någons 
affärs- eller driftförhållanden eller 
förhållanden av betydelse för 
landets försvar, får inte obehörigen 
röja eller utnyttja informationen. 

Den som i ett ärende som gäller 
tillsyn eller marknadskontroll 
enligt denna lag eller EU-
förordningar i frågor inom lagens 
tillämpningsområde samt föres-
krifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av lagen 
eller en sådan EU-förordning har 
fått information om någons affärs- 
eller driftförhållanden eller 
förhållanden av betydelse för 
landets försvar, får inte obehörigen 
röja eller utnyttja informationen. 

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   

 
38 Senaste lydelse 2014:900. 
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1.18 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor  

dels att 22 § ska upphöra att gälla, 
dels att 27 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 25 a–25 f §§, och närmast 

före 25 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 Marknadskontroll 
 25 a § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

 
 25 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 
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 6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 25 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 25 d § 

Ett beslut enligt 25 b eller 25 c § 
får förenas med vite. 

 
 25 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
25 b eller 25 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 
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 25 f § 
På begäran av marknads-

kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
25 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
27 §39 

Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, 
provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare och 
deltagare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara 
är att anse som en explosiv vara. 

För sådan tillsyn som utgör 
marknadskontroll enligt denna lag 
får avgift för tillsynen och för 
provtagning och undersökning av 
prov av varan tas ut endast om det 
vid undersökningen visar sig att 
varan inte uppfyller ställda krav. 

Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen 
(2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
 

 
   

 
39 Senaste lydelse 2021:657. 
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 1.19 Förslag till lag om ändring i avgasreningslagen 
(2011:318) 

Härigenom föreskrivs i fråga om avgasreningslagen (2011:318)  
dels att 34 och 39 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 37 a–37 g §§, och närmast 

före 37 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

34 § 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om  
1. begränsning av utsläpp, 
2. motorfordons och motorers utrustning och beskaffenhet, 
3. skyldighet att underhålla motorfordon så att utsläppsbegränsande 

anordningar fungerar, 
4. skyldighet att använda visst bränsle, 
5. tillsyn och annan kontroll, 
6. förfarandet i samband med typgodkännande och återkallande av 

typgodkännande, 
7. förfarandet i samband med godkännande av åtgärdsplaner och 

genomförande av åtgärdsplaner, 
8. ibruktagande och försäljning av motorfordon, motorer och motorers 

utrustning, 
9. skyldighet för tillverkaren att tillhandahålla information och 

dokumentation om motorfordon, motorer och motorers utrustning, 
reparation och underhåll, 

10. förfarandet i samband med motorfordons indelning i klasser i fråga 
om utsläpp av avgaser och andra föroreningar enligt 30–32 §§, 

11. att motorfordon som inte kan klassificeras enligt 30–32 §§ får 
klassificeras i utsläppsklasser som överensstämmer med EU-direktiv om 
sådan klassificering, 

12. avgifter för tillsyn och prövning enligt denna lag eller föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till lagen, 

13. att beslut om betalning av avgift enligt denna lag ska gälla 
omedelbart även om beslutet överklagas, och 

14. sådana undantag från 11–16, 19 och 20 §§ som det finns särskilda 
skäl för. 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011 finns i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela 
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vissa föreskrifter om marknads-
kontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn. 

 
 Marknadskontroll 
 37 a § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

 
 37 b § 

En marknadskontroll-
myndighet har befogenhet att 
besluta om följande åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller 
uppgifter enligt artikel 14.4 a–
14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få 
en bristande överensstämmelse 
att upphöra eller att eliminera en 
risk enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera 
och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
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 varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontroll-
myndighet får införskaffa ett 
varuprov under dold identitet 
enligt artikel 14.4 j i förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska 
aktören om det, så snart det går 
utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrande-
frihetsgrundlagens skydd.  

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att 
en skyldighet att vidta en åtgärd 
enligt första stycket 8 inte längre 
ska gälla. 

 
 37 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 37 d § 

Ett beslut enligt 37 b eller 37 c § 
får förenas med vite. 

 
 37 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
37 b eller 37 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 

 
 37 f § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
37 b §, om 



  

  

 

74 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 37 g § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
39 § 

Den som inte har följt ett 
vitesföreläggande enligt 33 eller 
37 § får inte dömas till ansvar enligt 
denna lag för en gärning som 
omfattas av föreläggandet. 

Den som inte har följt ett 
vitesföreläggande enligt 33, 37 
eller 37 d § får inte dömas till 
ansvar enligt denna lag för en 
gärning som omfattas av 
föreläggandet. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.20 Förslag till lag om ändring i drivmedelslagen 
(2011:319) 

Härigenom föreskrivs i fråga om drivmedelslagen (2011:319)  
dels att 22 och 34 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 24 a–24 g §§, och närmast 

före 24 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 §40 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om 
1. skyldighet för den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett 

flytande eller gasformigt drivmedel, eller i en sådan verksamhet 
tillhandahåller el som drivmedel, att informera konsumenter om  

  a) drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har 
betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan, och  

  b) hur stor andel biodrivmedel som en bensin eller ett dieselbränsle har, 
om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika 
bränsleblandningar, 

2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för 
bränslepåfyllning,  

3. hur koldioxidekvivalenter ska beräknas,  
4. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift 

av kolvmotorer i luftfartyg,  
5. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning 

för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för 
fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans,  

6. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin 
som avses i den paragrafen,  

7. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt 
18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens 
ställe,  

8. rapporteringen enligt 19 och 20 §§ och undantag från 
rapporteringsskyldigheten, 

9. hur åtgärder får tillgodoräknas som minskning av utsläpp enligt 21 § 
och hur minskning av utsläpp ska beräknas, och  

10. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 

 
40 Senaste lydelse 2018:1513. 
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(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011 finns i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknads-
kontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn. 

 
 Marknadskontroll 
 24 a § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

 
 24 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 
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 8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd.  

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 24 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 24 d § 

Ett beslut enligt 24 b eller 24 c § 
får förenas med vite. 

 
 24 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
24 b eller 24 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 

 
 24 f § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
24 b §, om 
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1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 24 g § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
34 §41 

Den som inte har följt ett 
vitesföreläggande enligt 24 § får 
inte dömas till ansvar enligt denna 
lag för en gärning som omfattas av 
föreläggandet. 

Den som inte har följt ett 
vitesföreläggande enligt 24, 24 b 
eller 24 c § får inte dömas till 
ansvar enligt denna lag för en 
gärning som omfattas av 
föreläggandet. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
   

 
41 Senaste lydelse 2017:903. 
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 1.21 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:579) 
om leksakers säkerhet 

Härigenom föreskrivs att 24, 24 a, 27 och 32 §§ och rubriken närmast före 
27 § lagen (2011:579) om leksakers säkerhet ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
24 §42 

Marknadskontrollen ska utövas 
av den eller de myndigheter som 
regeringen bestämmer. 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

 
24 a §43 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

 
42 Senaste lydelse 2021:676 
43 Senaste lydelse 2021:676. 
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En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

27 § 
En marknadskontrollmyndighet 

får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att denna lag och föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till 
lagen ska efterlevas. 

En marknadskontrollmyndighet 
får besluta de förelägganden som 
behövs i ett enskilt fall för att denna 
lag, föreskrifter som har meddelats 
i anslutning till lagen och 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, ska följas. 

 
32 § 

En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om den 
ekonomiska aktören eller någon som handlar på den ekonomiska aktörens 
vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 7, 8, 16 § första 
stycket, 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller mot föreskrifter som har meddelats 
i anslutning till 18 eller 19 §. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för en överträdelse av ett 
förbud eller en underlåtelse att 
följa ett föreläggande som har 
förenats med vite. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för att den inte har följt ett 
föreläggande som har förenats med 
vite. 

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ 
produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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1.22 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk kontroll 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Denna lag kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, när det gäller 
ackreditering och CE-märkning. 

Denna lag kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, när det gäller 
ackreditering och CE-märkning. 

Denna lag tillämpas också beträffande 
1. organ som anmäls till Europeiska kommissionen och de andra 

medlemsstaterna för uppgifter i samband med bedömning av 
överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, 

2. organ som anmäls till Europeiska kommissionen för uppgifter i 
samband med bedömning av överensstämmelse enligt avtal som 
Europeiska unionen träffat med tredje land, 

3. riksmätplatser och laboratorier för mätning, samt 
4. övrig ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk 

kontroll. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.23 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:849) 
om EU-miljömärket 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:849) om EU-miljömärket 
dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 a–2 f §§, och närmast före 

2 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Regeringen får utse ett eller flera 

behöriga organ (artikel 4.1) som 
prövar ansökningar om tilldelning 
av EU-miljömärket och villkoren 
för att använda detta (artikel 9) 
samt utför marknadsövervakning 
och kontroll av användningen av 
EU-miljömärket (artikel 10). 

Regeringen får utse ett eller flera 
behöriga organ (artikel 4.1 i 
förordning [EG] nr 66/2010) som 
prövar ansökningar om tilldelning 
av EU-miljömärket och villkoren 
för att använda detta (artikel 9 i 
förordning [EG] nr 66/2010) samt 
utför marknadsövervakning och 
kontroll av användningen av EU-
miljömärket (artikel 10 i 
förordning [EG] nr 66/2010). 

 
 Marknadskontroll 

 2 a § 
Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011. 

 
 2 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
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 kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 2 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 
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 2 d § 
Ett beslut enligt 2 b eller 2 c § får 

förenas med vite. 
 

 2 e § 
Marknadskontrollmyndigheten 

får, när den fattar beslut enligt 
2 b eller 2 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 

 
 2 f § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
2 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
4 § 

Den som har befattat sig med ett 
ärende som gäller ansökan om 
tilldelning av EU-miljömärket och 
villkoren för att använda detta 
(artikel 9) eller marknads-
övervakning och kontroll av 
användningen av EU-miljömärket 
(artikel 10) får inte obehörigen röja 
eller utnyttja vad han eller hon har 
fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. 

Den som har befattat sig med ett 
ärende som gäller ansökan om 
tilldelning av EU-miljömärket och 
villkoren för att använda detta 
(artikel 9 i förordning [EG] nr 
66/2010), marknadsövervakning 
och kontroll av användningen av 
EU-miljömärket (artikel 10 i 
förordning [EG] nr 66/2010) eller 
marknadskontroll enligt denna lag 
får inte obehörigen röja eller 
utnyttja vad han eller hon har fått 
veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) i stället för första stycket. 

 
5 § 

Ett behörigt organs beslut om tilldelning av EU-miljömärket och förbud 
mot att använda EU-miljömärket på en produkt som tilldelats märket får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av ett behörigt 
organ får inte överklagas. 

Om ett enskilt behörigt organs beslut överklagas, ska det behöriga 
organet vara den enskildes motpart. 
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  En marknadskontrollmyndighets 
beslut enligt 2 b eller 2 c § får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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1.24 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa 
föreskrifter om marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 2 § 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter 
för marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 
20 juni 2019 om marknadskontroll 
och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 765/2008 
och (EU) nr 305/2011. 

 En kommun får meddela 
föreskrifter om sådana avgifter som 
avses i första stycket när det gäller 
en kommunal myndighets 
verksamhet.  

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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 1.25 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:534) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
textilmärkningsförordning 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2014:534) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning  

dels att 2, 2 a och 3 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande 
lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §44 
Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska utöva 
marknadskontroll enligt EU:s 
textilmärkningsförordning och 
denna lag. Bestämmelser om 
marknadskontroll finns även i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 
20 juni 2019 om marknadskontroll 
och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 765/2008 
och (EU) nr 305/2011. 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska utöva 
marknadskontroll enligt EU:s 
textilmärkningsförordning och 
denna lag. 

 Bestämmelser om marknads-
kontroll finns även i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 
20 juni 2019 om marknadskontroll 
och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 765/2008 
och (EU) nr 305/2011. 

 
2 a §45 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 

 
44 Senaste lydelse 2021:677 
45 Senaste lydelse 2021:677. 
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3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller 
yttrandefrihetsgrundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

3 § 
Marknadskontrollmyndigheten 

får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att EU:s textilmärknings-
förordning ska följas. 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs i ett enskilt fall för att EU:s 
textilmärkningsförordning och 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, ska följas. 

 
 5 a § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
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 behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
2 a §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.26 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:96) 
om fritidsbåtar och vattenskotrar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:96) om fritidsbåtar och 
vattenskotrar  

dels att 26 a, 28, 29 och 30 §§ och rubriken närmast före 28 § ska ha 
följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 30 a §, och närmast före 30 a § en 
ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
26 a §46 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

 
 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 

 
46 Senaste lydelse 2021:678. 
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 som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

28 §47 
Marknadskontrollmyndigheten 

får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna lag 
och föreskrifter som har meddelats 
i anslutning till lagen samt direkt 
tillämpliga rättsakter som har 
meddelats med stöd av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/53/EU av den 
20 november 2013 om fritidsbåtar 
och vattenskotrar och om 
upphävande av direktiv 94/25/EG 
ska följas. 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att denna lag, 
föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen, direkt 
tillämpliga rättsakter som har 
meddelats med stöd av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/53/EU av den 
20 november 2013 om fritidsbåtar 
och vattenskotrar och om 
upphävande av direktiv 94/25/EG 
samt förordning (EU) 2019/1020, i 
den ursprungliga lydelsen, ska 
följas. 

Ett beslut enligt första stycket eller enligt 26 a § ska förenas med vite, 
om det inte av särskilda skäl är obehövligt. 

Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt första 
stycket eller enligt 26 a §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. 

 
29 §48 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter 
för marknadskontroll enligt denna 
lag och enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen samt 
om avgifter för marknadskontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020, 
i den ursprungliga lydelsen. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter 
för marknadskontroll enligt denna 
lag och enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. 

 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen 
(2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om 

 
47 Senaste lydelse 2021:678. 
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marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn. 

 
30 § 

En tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör eller 
privatimportör ska åläggas att betala en sanktionsavgift om denne eller 
någon som handlar på dennes vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
brutit mot någon av 10–19 §§ eller 23 § eller mot föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till dessa paragrafer. 

Sanktionsavgift enligt första stycket för en privatimportör får endast 
åläggas om det finns synnerliga skäl. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för en överträdelse av ett 
förbud eller för en underlåtelse att 
följa ett föreläggande som har 
förenats med vite. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för att den inte har följt ett 
föreläggande som har förenats med 
vite. 

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ 
produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. 

 
 Tystnadsplikt 
 30 a § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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 1.27 Förslag till lag om ändring i 
radioutrustningslagen (2016:392) 

Härigenom föreskrivs i fråga om radioutrustningslagen (2016:392) 
dels att 11 a, 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast före 14 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 a §49 
En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 

åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen: 
1. att kräva handlingar, 

specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-

 
49 Senaste lydelse 2021:679. 



  

  

 

94 

förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
12 § 

En marknadskontrollmyndighet 
får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna 
lag, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen och direkt 
tillämpliga rättsakter som har 
meddelats med stöd av direktiv 
2014/53/EU ska följas. 

En marknadskontrollmyndighet 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att denna lag, 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen, direkt tillämpliga 
rättsakter som har meddelats med 
stöd av direktiv 2014/53/EU och 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, ska följas. 

I fråga om radioutrustning som 
uppfyller föreskrivna krav men 
ändå utgör en risk för människors 
hälsa eller säkerhet eller för andra 
intressen som de väsentliga kraven 
avser att skydda, får en marknads-
kontrollmyndighet meddela 
förelägganden och förbud som 
begränsar eller förbjuder 
tillhandahållande av utrustningen 
på marknaden eller som avser att 
utrustning ska dras tillbaka eller 
återkallas från marknaden. 

I fråga om radioutrustning som 
uppfyller föreskrivna krav men 
ändå utgör en risk för människors 
hälsa eller säkerhet eller för andra 
intressen som de väsentliga kraven 
avser att skydda, får en marknads-
kontrollmyndighet besluta 
förelägganden som begränsar eller 
förbjuder tillhandahållande av 
utrustningen på marknaden eller 
som avser att utrustning ska dras 
tillbaka eller återkallas från 
marknaden. 

 
 Tystnadsplikt 
 14 a § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
16 § 

En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om den 
ekonomiska aktören eller någon som handlar på den ekonomiska aktörens 
vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 4 § första stycket 
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 eller 10 § första eller andra stycket eller mot föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 4 § andra stycket, 7 § eller 10 § tredje stycket. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för en överträdelse av ett 
förbud eller en underlåtelse att 
följa ett föreläggande som har 
förenats med vite. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för att den inte har följt ett 
föreläggande som har förenats med 
vite. 

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ 
produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. 
              

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.28 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:561) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om elektronisk identifiering 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2016:561) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska ha 
följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 § 

Bestämmelser om ackreditering 
av sådana organ för bedömning av 
överensstämmelse som i enlighet 
med artikel 20 i EU:s förordning 
om elektronisk identifiering ska 
granska kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda 
tjänster, finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 om krav för ackreditering 
och marknadskontroll i samband 
med saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93 och i lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk 
kontroll. 

Bestämmelser om ackreditering 
av sådana organ för bedömning av 
överensstämmelse som i enlighet 
med artikel 20 i EU:s förordning 
om elektronisk identifiering ska 
granska kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda 
tjänster, finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 om krav för ackreditering 
och upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och i lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 

1. krav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, 
2. hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, och 
3. rapportering av bedömningar av överensstämmelse. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.29 Förslag till lag om ändring i elsäkerhetslagen 
(2016:732) 

Härigenom föreskrivs i fråga om elsäkerhetslagen (2016:732)  
dels att 47 och 53 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 46 a–46 g §§, och närmast 

före 46 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 Marknadskontroll 
 46 a § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011.  

 
 46 b § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  
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7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 46 c § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 46 d § 

Ett beslut enligt 46 b eller 46 c § 
får förenas med vite. 

 
 46 e § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 
46 b eller 46 c §, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 

 
 46 f § 

På begäran av marknads-
kontrollmyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
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 behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder enligt 
46 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 46 g § 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad 
denne har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 
47 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 

1. beskaffenhet, placering, provning, kontroll, besiktning, användning 
och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning 
som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning samt om arbete på 
eller i anslutning till sådana anläggningar och sådan utrustning, 

2. tillståndsplikt eller anmälningsplikt för uppförande, ändring eller 
borttagning av starkströmsanläggningar, 

3. skyldighet för innehavare av nätkoncession enligt ellagen (1997:857) 
eller en starkströmsanläggning att anmäla olycksfall eller driftstörningar,  

4. skyldigheter vid framdragande av svagströmsledning,  
5. säkerhetskrav som avses i 16–18 §§,  
6. skyldigheter i fråga om information som ska följa med elektrisk 

utrustning, 
7. skyldigheter att i fråga om elektrisk utrustning vidta 

skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att 
anta att sådan utrustning inte överensstämmer med säkerhetskraven, 

8. vilken utbildning och praktisk erfarenhet som krävs för att bli 
auktoriserad som elinstallatör, 

9. de slag av elinstallationsarbete för vilka auktorisation kan ges enligt 
20 § andra stycket och de för vilka anmälan kan göras enligt 25 §, 

10. vad ett egenkontrollprogram ska innehålla, 
11. avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna lag, 
12. ersättning för uttaget prov enligt 39 § och om skyldighet att ersätta 

kostnaderna för provningen, och 
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13. sådana undantag från kraven i 16–27 §§ som det finns särskilda skäl 
för. 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen 
(2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn. 

 
53 § 

Tillsynsmyndighetens beslut 
enligt 20, 37–39 och 41–46 §§ får 
överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Andra beslut 
enligt denna lag får inte överklagas. 

Tillsynsmyndighetens beslut 
enligt 20, 37–39 och 41–46 §§ samt 
en marknadskontrollmyndighets 
beslut enligt 46 b eller 46 c § får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Andra beslut enligt denna 
lag får inte överklagas. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.30 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:768) 
om marin utrustning 

Härigenom föreskrivs att 17 a, 19, 22 och 23 §§ och rubriken närmast före 
19 § lagen (2016:768) om marin utrustning ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
17 a §50 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

 
50 Senaste lydelse 2021:680. 
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När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

19 § 
Den myndighet som utför 

marknadskontroll och övrig tillsyn 
får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs och i övrigt 
vidta de åtgärder som behövs 

1. för att denna lag, föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till 
lagen och direkt tillämpliga 
rättsakter som har meddelats med 
stöd av direktiv 2014/90/EU ska 
följas, 

Den myndighet som utför 
marknadskontroll och övrig tillsyn 
får besluta de förelägganden som 
behövs och i övrigt vidta de 
åtgärder som behövs 

1. för att denna lag, föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till 
lagen, direkt tillämpliga rättsakter 
som har meddelats med stöd av 
direktiv 2014/90/EU och 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, ska följas, 

2. om marin utrustning som uppfyller kraven enligt denna lag och 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ändå utgör en risk för 
sjösäkerheten, hälsan eller miljön. 

 
22 §51 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter 
för ärendehandläggning, 
marknadskontroll och övrig tillsyn 
enligt denna lag och enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen samt om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter 
för ärendehandläggning, marknads-
kontroll och övrig tillsyn enligt 
denna lag och enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 
lagen. 

 

 Bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 finns i lagen 
(2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn. 
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 23 § 
En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om den 

ekonomiska aktören eller någon som har handlat på den ekonomiska 
aktörens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 

1. 10 eller 11 § eller mot föreskrifter meddelade i anslutning till 
dessa bestämmelser, 

2. föreskrifter meddelade med stöd av 6, 7, 12 eller 13 §, eller 
3. beslut meddelade med stöd av 7 § andra meningen. 
Sanktionsavgift får inte åläggas 

någon för en överträdelse av ett 
förbud eller en underlåtelse att 
följa ett föreläggande som har 
förenats med vite. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för att den inte har följt ett 
föreläggande som har förenats med 
vite. 

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ 
produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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1.31 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:915) 
om krav på installationer för alternativa 
drivmedel 

Härigenom föreskrivs att 7 d § lagen (2016:915) om krav på installationer 
för alternativa drivmedel ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
7 d §52 

En kommun får ingå avtal med 
organ för bedömning av 
överensstämmelse som har 
ackrediterats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
enligt lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
om att det ackrediterade organet 
ska bistå kommunen i de uppgifter 
som kommunen har enligt 7 a–
7 c §§. Avtalet får inte omfatta 
uppgifter som innefattar 
myndighetsutövning. 

En kommun får ingå avtal med 
organ för bedömning av 
överensstämmelse som har 
ackrediterats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 och 
enligt lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk kontroll 
om att det ackrediterade organet 
ska bistå kommunen i de uppgifter 
som kommunen har enligt 7 a–
7 c §§. Avtalet får inte omfatta 
uppgifter som innefattar 
myndighetsutövning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.32 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 9 § lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
9 § 

En upphandlande myndighet får 
som bevis för överensstämmelse 
med kraven i de tekniska 
specifikationerna, tilldelnings-
kriterierna enligt 16 kap. eller 
villkoren för fullgörande av 
kontraktet enligt 17 kap., kräva att 
leverantören ska uppvisa en 
provningsrapport eller ett intyg från 
ett organ för bedömning av 
överensstämmelse. Detta organ ska 
vara ackrediterat för denna uppgift 
i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, i den ursprungliga 
lydelsen. 

En upphandlande myndighet får 
som bevis för överensstämmelse 
med kraven i de tekniska 
specifikationerna, tilldelnings-
kriterierna enligt 16 kap. eller 
villkoren för fullgörande av 
kontraktet enligt 17 kap., kräva att 
leverantören ska uppvisa en 
provningsrapport eller ett intyg från 
ett organ för bedömning av 
överensstämmelse. Detta organ ska 
vara ackrediterat för denna uppgift 
i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.33 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) 
om upphandling inom försörjningssektorerna 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 9 § lagen (2016:1146) om upphandling 
inom försörjningssektorerna ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
9 § 

 En upphandlande enhet får som 
bevis för överensstämmelse med 
kraven i de tekniska 
specifikationerna, tilldelnings-
kriterierna enligt 16 kap. eller 
villkoren för fullgörande av 
kontraktet enligt 17 kap., kräva att 
leverantören ska uppvisa en 
provningsrapport eller ett intyg från 
ett organ för bedömning av 
överensstämmelse. Detta organ ska 
vara ackrediterat för denna uppgift 
i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, i den ursprungliga 
lydelsen. 

 En upphandlande enhet får som 
bevis för överensstämmelse med 
kraven i de tekniska 
specifikationerna, tilldelnings-
kriterierna enligt 16 kap. eller 
villkoren för fullgörande av 
kontraktet enligt 17 kap., kräva att 
leverantören ska uppvisa en 
provningsrapport eller ett intyg från 
ett organ för bedömning av 
överensstämmelse. Detta organ ska 
vara ackrediterat för denna uppgift 
i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, i lydelsen enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.34 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:125) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om personlig skyddsutrustning 

Härigenom föreskrivs att 2 a, 4 och 9 §§ och rubriken närmast 4 § lagen 
(2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
personlig skyddsutrustning ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 a §53 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av 
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tryckfrihetsförordningens eller 
yttrandefrihetsgrundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

4 § 
Marknadskontrollmyndigheten 

får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att EU:s förordning om 
personlig skyddsutrustning ska 
följas. 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs i ett enskilt fall för att EU:s 
förordning om personlig 
skyddsutrustning och förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, ska följas. 

 
9 § 

En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om den 
ekonomiska aktören eller någon som handlar på den ekonomiska aktörens 
vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot kraven i EU:s 
förordning om personlig skyddsutrustning. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för en överträdelse av ett 
förbud eller för en underlåtelse att 
följa ett föreläggande som har 
förenats med vite. 

Sanktionsavgift får inte åläggas 
någon för att den inte har följt ett 
föreläggande som har förenats med 
vite. 

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ 
produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   



  

  

109 

 1.35 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:550) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
energimärkningsförordning 

Härigenom föreskrivs att 3 a och 4 §§ och rubriken närmast före 4 § lagen 
(2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
energimärkningsförordning ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 a §54 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt EU:s marknadskontrollförordning: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i EU:s marknadskontrollförordning endast om 
det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen. Efter införskaffandet 
ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om det, så snart det 
går utan att åtgärden förlorar i betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
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förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

4 § 
Marknadskontrollmyndigheten 

får besluta de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att EU:s energimärknings-
förordning ska följas. 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs i ett enskilt fall för att EU:s 
energimärkningsförordning och 
EU:s marknadskontrollförordning 
ska följas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.36 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:551) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
däckmärkningsförordning 

Härigenom föreskrivs att 3 a och 4 §§ och rubriken närmast före 4 § lagen 
(2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
däckmärkningsförordning ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 a §55 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt EU:s marknadskontrollförordning: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i EU:s marknadskontrollförordning endast om 
det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen. Efter införskaffandet 
ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om det, så snart det 
går utan att åtgärden förlorar i betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
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förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

4 § 
Marknadskontrollmyndigheten 

får besluta de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall 
för att EU:s däckmärknings-
förordning ska följas. 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs i ett enskilt fall för att EU:s 
däckmärkningsförordning och 
EU:s marknadskontrollförordning 
ska följas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.37 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1178) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar 

Härigenom föreskrivs att 2 a, 4 och 9 §§ och rubriken närmast före 4 § 
lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning 
om gasanordningar ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 a §56 

En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a och 14.4 b, 

2. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, och 

3. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den 
ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i 
betydelse. 

 Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av 
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tryckfrihetsförordningens eller 
yttrandefrihetsgrundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
Förelägganden och förbud Förelägganden 

4 § 
Marknadskontrollmyndigheten 

får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att EU:s 
förordning om gasanordningar ska 
följas. 

Marknadskontrollmyndigheten 
får besluta de förelägganden som 
behövs för att EU:s förordning om 
gasanordningar och förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, ska följas. 

 
9 § 

En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om 
aktören eller någon som handlar för dennes räkning uppsåtligen eller av 
oaktsamhet har brutit mot de skyldigheter som gäller för ekonomiska 
aktörer enligt EU:s förordning om gasanordningar. 

En sanktionsavgift får inte 
åläggas någon för en överträdelse 
av ett förbud eller en underlåtelse 
att följa ett föreläggande som har 
förenats med vite. 

En sanktionsavgift får inte 
åläggas någon för den inte har följt 
ett föreläggande som har förenats 
med vite. 

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ 
produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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 1.38 Förslag till lag om ändring i spellagen 
(2018:1138) 

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ska ha 
följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 
3 § 

För att säkerställa att en 
licenshavares spelsystem, 
affärssystem, rutiner, dragnings-
utrustning och fysiska lotter 
uppfyller de krav som avses i 1 § 
innan de används i 
spelverksamheten ska de bedömas 
av ett organ som ackrediterats för 
uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93. 

För att säkerställa att en 
licenshavares spelsystem, 
affärssystem, rutiner, dragnings-
utrustning och fysiska lotter 
uppfyller de krav som avses i 1 § 
innan de används i 
spelverksamheten ska de bedömas 
av ett organ som ackrediterats för 
uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.39 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter 

dels att nuvarande 7 kap. 16 § ska betecknas 7 kap. 19 a §, 
dels att 1 kap. 3 §, den nya 7 kap. 19 a § och 7 kap 21 § ska ha följande 

lydelse, 
dels att rubriken närmast före 7 kap. 16 § ska sättas närmast före den nya 

7 kap. 19 a §, 
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 7 kap. 19 b–19 g §§, av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap 
3 § 

I denna lag avses med 
1. elektronisk cigarett: produkt som kan användas för konsumtion av 

nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, 
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, 

2. påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska som innehåller 
nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett, 

3. örtprodukter för rökning: produkter som är baserade på växter, örter 
eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via 
förbränning, 

4. detaljhandel: försäljning till konsumenter, 
5. partihandel: annan försäljning än detaljhandel, 
6. försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för 

detaljhandel, 
8. gränsöverskridande distansförsäljning: försäljning där, vid tidpunkten 

för beställningen av varan eller produkten, konsumenten finns i Sverige 
och återförsäljningsstället i ett annat land, eller där återförsäljningsstället 
finns i Sverige och konsumenten i en annan medlemsstat, och 

9. medlemsstat: en stat som är 
medlem i Europeiska unionen eller 
en annan stat som omfattas av 
avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) och som 
har genomfört bestämmelserna i 
direktiv 2014/40/EU i nationell rätt. 

9. medlemsstat: en stat som är 
medlem i Europeiska unionen eller 
en annan stat som omfattas av 
avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) och som 
har genomfört bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/40/EU av den 3 april 
2014 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror och relaterade 
produkter och om upphävande av 
direktiv 2001/37/EG i nationell rätt. 
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 7 kap. 
16 § 

Folkhälsomyndigheten ska i 
fråga om sådana krav på innehåll 
och utformning som följer av 2 kap. 
8 § utöva marknadskontroll av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare som omfattas 
av denna lag. 

19 a §57 
Folkhälsomyndigheten är 

marknadskontrollmyndighet enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 
20 juni 2019 om marknadskontroll 
och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 765/2008 
och (EU) nr 305/2011 när det 
gäller produkter som omfattas av 
direktiv 2014/40/EU, i lydelsen 
enligt kommissionens delegerade 
direktiv 2014/109/EU. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i artiklarna 15.3 och 
16–29 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93. 

 

 
 19 b § 

Folkhälsomyndigheten har 
befogenhet att besluta om följande 
åtgärder enligt förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 

 
57 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
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upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

Folkhälsomyndigheten får 
införskaffa ett varuprov under dold 
identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska 
Folkhälsomyndigheten besluta att 
en skyldighet att vidta en åtgärd 
enligt första stycket 8 inte längre 
ska gälla. 

 
 19 c § 

Folkhälsomyndigheten får 
besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, ska följas. 

 
 19 d § 

Ett beslut enligt 19 b eller 19 c § 
får förenas med vite. 

 
 19 e § 

Folkhälsomyndigheten får, när 
den fattar beslut enligt 19 b eller 
19 c §, bestämma att beslutet ska 
gälla omedelbart. 
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  19 f § 
På begäran av 

Folkhälsomyndigheten ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när Folkhälsomyndigheten 
vidtar åtgärder enligt 19 b §, om 

1. det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att 
åtgärden inte kan utföras utan att 
en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen 
(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga 
skäl. 

 
 19 g § 

Regeringen får meddela 
föreskrifter om uppgifter för 
kommuner när det gäller 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020. 

 
21 § 

Kommunerna ska underrätta 
Folkhälsomyndigheten om de i sin 
verksamhet får kännedom om 
något som kan ha betydelse för 
Folkhälsomyndighetens tillsyn. 

Kommunerna ska underrätta 
Folkhälsomyndigheten om de i sin 
verksamhet får kännedom om 
något som kan ha betydelse för 
Folkhälsomyndighetens tillsyn 
eller marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

                       

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.   
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1.40 Förslag till lag om ändring i lagen (2021:600) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordningar om medicintekniska produkter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2021:600) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter58  

dels att 3 kap. 3–5 §§ ska betecknas 3 kap. 6–8 §§, 
dels att de nya 3 kap. 6 och 7 §§ och rubriken närmast före den nya 

3 kap. 6 § ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 3 kap. 4 § ska sättas närmast före den nya 

3 kap. 7 §, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 3–5 §§, och närmast 

före 3 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
 
 Marknadskontroll 
 3 § 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknads-
kontrollmyndighet. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

 
 4 § 

En marknadskontrollmyndighet 
har befogenhet att besluta om 
följande åtgärder enligt förordning 
(EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen: 

1. att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter 
enligt artikel 14.4 a–14.4 c, 

2. att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska 

 
58 Senaste lydelse av  
lagens rubrik 2021:602 
3 kap. 5 § 2021:602. 
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 kontroller av produkter enligt 
artikel 14.4 d, 

3. att få tillträde till lokaler, mark 
eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e, 

4. att inleda undersökningar på 
eget initiativ enligt artikel 14.4 f, 

5. att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g, 

6. att själv vidta åtgärder enligt 
artikel 14.4 h,  

7. att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j, och 

8. att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten 
begränsas enligt artikel 14.4 k. 

En marknadskontrollmyndighet 
får införskaffa ett varuprov under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j i 
förordning (EU) 2019/1020, i den 
ursprungliga lydelsen, endast om 
det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Efter 
införskaffandet ska myndigheten 
underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det går utan att 
åtgärden förlorar i betydelse. 

Befogenheten enligt första 
stycket 8 gäller inte för databaser 
som omfattas av tryckfrihets-
förordningens eller yttrandefrihets-
grundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden ger 
anledning till det, ska marknads-
kontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd enligt 
första stycket 8 inte längre ska 
gälla. 

 
 5 § 

Marknadskontrollmyndigheten 
får, när den fattar beslut enligt 4 § 
eller, i enlighet med 6 §, fattar 
beslut om de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2019/1020 ska följas, bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 
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 Förelägganden och vite 

3 § 
En tillsynsmyndighet får besluta 

de förelägganden som behövs för 
att förordning (EU) 2017/745, 
förordning (EU) 2017/746, denna 
lag och de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen ska 
följas. En tillsynsmyndighet får 
också besluta om förelägganden 
om tillträde till områden, lokaler 
och andra utrymmen enligt 2 § 
vägras.  

6 §59 
En tillsynsmyndighet eller 

marknadskontrollmyndighet får 
besluta de förelägganden som 
behövs för att förordning (EU) 
2017/745, förordning (EU) 
2017/746, förordning (EU) 
2019/1020, i den ursprungliga 
lydelsen, denna lag och de 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen ska följas. En 
tillsynsmyndighet får också besluta 
om förelägganden om tillträde till 
områden, lokaler och andra 
utrymmen enligt 2 § vägras.  

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. 
 

4 § 
På begäran av en tillsyns-

myndighet ska Polismyndigheten 
lämna den hjälp som behövs när 
tillsynsmyndigheten vidtar åtgärder 
eller verkställer beslut som har 
meddelats med stöd av förordning 
(EU) 2017/745, förordning (EU) 
2017/746 eller denna lag eller de 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen, om 

7 §60 
På begäran av en tillsyns-

myndighet eller en marknads-
kontrollmyndighet ska Polis-
myndigheten lämna den hjälp som 
behövs när tillsynsmyndigheten 
eller marknadskontrollmyndig-
heten vidtar åtgärder eller 
verkställer beslut som har 
meddelats med stöd av förordning 
(EU) 2017/745, förordning (EU) 
2017/746 eller denna lag eller de 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen, om 

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden 
inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § 
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller  

2. det annars finns synnerliga skäl. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2022.  
2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 3–5 §§ och de nya 3 kap. 6 och 7 §§ 

tillämpas även vid marknadskontroll av medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik som  

a) har släppts ut på marknaden eller har tagits i bruk före den 26 maj 
2022, med undantag för 

– de produkter som omfattas av punkt 8 och 11 i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna till lagen, och 

 
59 Senaste lydelse av tidigare 3 kap. 3 § 2021:602. 
60 Senaste lydelse av tidigare 3 kap. 4 § 2021:602. 
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 – de produkter som har släppts ut på marknaden såsom förenliga med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 
2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om 
upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 
2010/227/EU,  

b) fortsätter att tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk till och med 
den 27 maj 2025 i de fall denna produkt har  

– lagligen släppts ut på marknaden före den 26 maj 2022, eller  
– släppts ut på marknaden från och med den 26 maj 2022 och det för 

produkten har utfärdats ett intyg som avses i punkt 5 eller 6 i 
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen.  
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2 Ärendet och dess beredning 
Den 20 juni 2019 beslutade Europaparlamentet och rådet förordning (EU) 
2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och 
om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 
och (EU) nr 305/2011 (EU:s marknadskontrollförordning). Förordningen 
trädde i kraft den 15 juli 2019 och ska tillämpas i sin helhet från och med 
den 16 juli 2021. Förordningen finns i bilaga 1. 

Regeringen beslutade den 13 juni 2019 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att utreda och lämna förslag på kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning. Utredningen, som tog namnet 2019 års 
marknadskontrollutredning (UD 2019:01), överlämnade den 31 augusti 
2020 betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49). 
En sammanfattning av betänkandet respektive lagförslagen i relevanta 
delar finns i bilaga 2 och 3.  

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remiss-
instanserna finns i bilaga 4. Remissvaren finns tillgängliga i Utrikes-
departementet (UD2020/11744). 

Vissa av förslagen från 2019 års marknadskontrollutredning har därefter 
behandlats vidare och lett till lagstiftning, se propositionen Anpassningar 
till EU:s marknadskontrollförordning (prop. 2020/21:189). Den nya 
lagstiftningen innebär att det i nio produktlagar har införts bestämmelser 
som innebär att en marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta 
om åtgärder enligt artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknads-
kontrollförordning.  

I detta lagstiftningsärende behandlas övriga förslag i betänkandet och 
övriga kompletteringar av EU:s marknadskontrollförordning.  

3 Marknadskontrollen i EU och Sverige 

3.1 Vad är marknadskontroll? 
En av hörnstenarna inom EU är principen om den fria rörligheten för varor 
på den inre marknaden. Principen innebär att varor ska kunna cirkulera 
fritt mellan EU:s medlemsländer och EES-länderna Norge, Island och 
Liechtenstein utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller 
nationella krav. 

För att uppnå fri rörlighet för varor har EU bland annat beslutat ett stort 
antal gemensamma regler med produktkrav som gäller i alla medlems-
stater. Reglerna bygger oftast på tillämpning av gemensamma standarder. 
Sådana enhetliga regler finns för bland annat radioutrustning, leksaker och 
personlig skyddsutrustning. Reglerna är tänkta att underlätta för till 
exempel tillverkare som bara behöver förhålla sig till gemensamma 
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 produktstandarder för att kunna sälja sin produkt på hela den inre 
marknaden. Detta kan i sin tur gynna konsumenter som får tillgång till ett 
större utbud av produkter, vilket även ökar konkurrensen.  

Det är som huvudregel tillverkarens ansvar att en produkt uppfyller 
gällande krav och det krävs inte någon förhandskontroll av produkten från 
en myndighet innan den får släppas ut på marknaden. För att säkerställa 
att produkter på marknaden överensstämmer med gällande krav används 
i stället marknadskontroll. Med marknadskontroll avses enligt svensk rätt 
myndigheters kontroll av produkter som tillhandahålls på marknaden. 
Marknadskontroll syftar inte bara till att upptäcka och undvika farliga 
produkter och produkter som inte uppfyller vissa funktionskrav, utan även 
till att säkerställa en väl fungerande inre marknad. Genom att tillverkare 
vars produkter inte uppfyller gällande krav kan hindras från att sälja sina 
produkter, motverkas osund konkurrens samtidigt som slutanvändare 
skyddas från farliga produkter. För att säkerställa att produkter uppfyller 
en hög skyddsnivå och för att förhindra en snedvriden konkurrens är det 
nödvändigt att marknadskontroll sker likvärdigt inom hela EU. 

3.2 Förhållandet till begreppet tillsyn 
Bestämmelser som rör marknadskontroll finns i ett stort antal svenska 
lagar, förordningar och föreskrifter. Begreppet marknadskontroll används 
emellertid inte genomgående i de olika rättsakterna, utan i vissa fall 
återfinns bestämmelser om kontroll av produkter i stället under 
benämningen tillsyn. Det finns därför anledning att här beröra hur 
begreppet marknadskontroll förhåller sig till begreppet ”tillsyn”. 
Begreppet tillsyn förekommer i ett stort antal svenska författningar. Någon 
enhetlig och vedertagen definition av begreppet finns dock inte i svensk 
rätt. Tillsyn kan avse vitt skilda verksamheter och riktas vanligtvis mot ett 
föremål, en anläggning, en verksamhet eller en typ av vara, så kallade 
tillsynsobjekt. I förhållande till detta är marknadskontroll en mer 
avgränsad form av tillsyn eftersom den enbart avser produkter som 
tillhandahålls på marknaden och riktar sig mot ekonomiska aktörer.  

3.3 Organiseringen av marknadskontroll i Sverige 
Sverige har ett decentraliserat system för marknadskontroll och ansvaret 
för kontrollen är uppdelat mellan ett tjugotal statliga myndigheter som har 
olika ansvarsområden enligt sektorsspecifika författningar. Därtill utövar 
Sveriges 290 kommuner kontroll av produktkrav på ett begränsat antal 
områden. 

Uppdelningen av marknadskontrollansvaret utgår oftast från olika 
egenskaper eller risker hos produkterna snarare än själva produktslaget, 
till exempel att en produkt är avsedd att användas på arbetsplatser 
respektive för privat bruk eller att den är brandfarlig. Det medför att det 
kan finnas flera ansvariga myndigheter för samma produktslag men för 
olika egenskaper hos produkten. Ett exempel på ett delat ansvar är leksaker, 
för vilka Konsumentverket har huvudansvaret för marknadskontrollen 
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medan Kemikalieinspektionen utövar marknadskontroll när det gäller 
leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper samt Elsäkerhetsverket när 
det gäller leksakers elektriska egenskaper utom strålning.  

Marknadskontrollrådet är det nationella samordningsorganet för 
marknadskontroll i Sverige. Rådet består av 17 statliga marknadskontroll-
myndigheter samt Kommerskollegium och Tullverket. Marknads-
kontrollrådet fungerar framför allt som ett forum för informations- och 
erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och har bland annat till uppgift att 
fungera som ett samordningsorgan i frågor om marknadskontroll. 

3.4 EU:s marknadskontrollförordning 
EU:s marknadskontrollförordning tillämpas från och med den 16 juli 
2021. Förordningen innebär att artiklarna 15–29 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av 
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 tas bort och 
ersätts med bestämmelser i EU:s marknadskontrollförordning. I fråga om 
tullmyndigheternas kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden 
medför de nya bestämmelserna endast små förändringar. De nya 
bestämmelserna medför i övriga delar bland annat utökade befogenheter 
för marknadskontrollmyndigheterna. Förutom bestämmelser om 
marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och om kontroll av 
produkter som förs in på unionsmarknaden innehåller EU:s 
marknadskontrollförordning även bestämmelser om bland annat 
sanktioner och samarbete mellan medlemsstater.  

Artikel 2 anger tillämpningsområdet för EU:s marknadskontroll-
förordning. Förordningen ska tillämpas på produkter som omfattas av den 
harmoniserade unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I (harmoniserad 
unionslagstiftning) i den mån det inte finns några särskilda bestämmelser 
med samma syfte i harmoniserad unionslagstiftning som på ett mer 
specifikt sätt reglerar särskilda aspekter av marknadskontroll och tillsyn. 
Bilaga I rymmer 70 förordningar och direktiv på produktområdet som EU 
har beslutat.  

I artikel 3.3 definieras marknadskontroll. Marknadskontroll är den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontroll-
myndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de 
krav som fastställs i relevant harmoniserad unionslagstiftning samt 
säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas av den 
lagstiftningen. Begreppet marknadskontrollmyndighet definieras i 
artikel 3.4. En marknadskontrollmyndighet är en myndighet som av en 
medlemsstat enligt artikel 10 utses som ansvarig för att utföra 
marknadskontroll inom den medlemsstatens territorium. I artikel 3.13 
definieras ekonomisk aktör. En ekonomisk aktör är tillverkaren, 
tillverkarens representant, importören eller distributören, leverantören av 
distributionstjänster eller en annan fysisk eller juridisk person som 
omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av produkter, 
tillhandahållande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem på 
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 marknaden eller ibruktagande av dem i enlighet med relevant 
harmoniserad unionslagstiftning. 

I artikel 10.2 anges att varje medlemsstat ska utse en eller flera 
marknadskontrollmyndigheter och underrätta Europeiska kommissionen 
och övriga medlemsstater om sina marknadskontrollmyndigheter och 
behörighetsområdena för var och en av dessa myndigheter. Varje 
medlemsstat ska enligt artikel 10.3 tillsätta ett centralt samordningskontor, 
som bland annat ska ha ansvaret för att representera en samordnad 
ståndpunkt från marknadskontrollmyndigheterna och de myndigheter som 
ansvarar för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden samt 
för att meddela de nationella strategierna för marknadskontroll. 

I artikel 14.1 i EU:s marknadskontrollförordning anges att medlems-
staterna ska tilldela sina marknadskontrollmyndigheter de befogenheter 
för marknadskontroll, utredning och tillsyn som behövs för att tillämpa 
förordningen och harmoniserad unionslagstiftning. I artikel 14.2 anges 
bland annat att marknadskontrollmyndigheterna ska utöva de befogenheter 
som anges i artikel 14 i enlighet med proportionalitetsprincipen och i 
enlighet med unionsrätten och nationell rätt, inbegripet principerna i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt i 
enlighet med principerna i nationell rätt i fråga om yttrandefrihet och 
mediernas frihet och mångfald. När medlemsstaterna tilldelar 
befogenheter får de, enligt artikel 14.3, utifrån vad som är lämpligt 
föreskriva att befogenheten ska kunna utövas direkt av marknadskontroll-
myndigheterna inom ramen för deras egen myndighetsutövning, med hjälp 
av andra myndigheter, eller via ansökningar till domstolar som är behöriga 
att godkänna utövandet av befogenheten. I artikel 14.4 anges ett antal 
minimibefogenheter. Dessa befogenheter är medlemsstaterna skyldiga att 
tilldela sina marknadskontrollmyndigheter. Minimibefogenheterna anges 
i artikel 14.4 a–14.4 k.  

I artikel 16 finns bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. I 
artikel 16.1 anges att marknadskontrollmyndigheterna ska vidta lämpliga 
åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad unionslagstiftning 
kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet, eller inte stämmer överens 
med tillämplig harmoniserad unionslagstiftning. I artikel 16.2 och 16.3 
finns bestämmelser om att marknadskontrollmyndigheterna ska kräva att 
den ekonomiska aktören vidtar lämpliga och korrigerande åtgärder för att 
få en bristande överensstämmelse att upphöra eller för att eliminera en risk. 
Den åtgärd som den ekonomiska aktören ska vidta kan bland annat 
inbegripa åtgärder för att förhindra att produkten tillhandahålls på 
marknaden och åtgärder för att bringa produkten i överensstämmelse med 
gällande krav.  

Artikel 18 innehåller processuella rättigheter för ekonomiska aktörer. 
Det anges bland annat att alla åtgärder, beslut eller förelägganden som 
fattas eller vidtas av marknadskontrollmyndigheterna enligt harmoniserad 
unionslagstiftning eller EU:s marknadskontrollförordning ska ange de 
grunder som de baseras på. Varje sådan åtgärd, beslut eller föreläggande 
ska utan dröjsmål meddelas den berörda ekonomiska aktören som 
samtidigt ska underrättas om vilka rättsmedel som står till dennes 
förfogande enligt lagstiftningen i medlemsstaten. Innan en åtgärd, ett 
beslut eller ett föreläggande fattas eller vidtas ska den berörda ekonomiska 
aktören ges tillfälle att yttra sig inom rimlig tid som inte får vara kortare 
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än tio arbetsdagar, förutsatt att det inte är möjligt att ge den ekonomiska 
aktören den möjligheten därför att åtgärden, beslutet eller föreläggandet är 
brådskande på grund av skäl som omfattas av den berörda harmoniserade 
unionslagstiftningen.  

Artiklarna 22–24 reglerar gränsöverskridande ömsesidig assistans. I 
artikel 22 anges att en marknadskontrollmyndighet kan begära 
information om bristande överensstämmelse från en 
marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat. Enligt artikel 23 kan 
en myndighet begära att en myndighet lämna in en begäran om 
tillsynsåtgärder hos en myndighet i en annan medlemsstat.  

I artiklarna 25–28 finns bestämmelser om kontroll av produkter som förs 
in på unionsmarknaden. Enligt artikel 25.3 ska produkter som omfattas av 
unionsrätten och som ska hänföras till tullförfarandet för övergång till fri 
omsättning vara föremål för myndighetskontroll. I artikel 26 anges att den 
ansvariga kontrollmyndigheten ska skjuta upp övergången till fri 
omsättning om det konstateras att produkten inte åtföljs av korrekt 
dokumentation, märkning eller kontaktuppgifter till relevanta ekonomiska 
aktörer, eller om det av andra skäl finns anledning att tro att produkten inte 
överensstämmer med den tillämpliga unionsrätten eller att produkten utgör 
en allvarlig risk för till exempel hälsa, säkerhet eller miljö. 
Kontrollmyndigheten ska omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna om att man har skjutit upp övergången 
till fri omsättning.  

Artiklarna 29–35 innehåller bestämmelser om samordnad tillsyn och 
internationellt samarbete. Det skapas bland annat ett unionsnätverk för 
produktöverensstämmelse och särskilda administrativa grupper för 
samarbete om frågor om marknadskontroll. I artikel 34 anges att 
Europeiska kommissionen ska vidareutveckla och underhålla ett 
informations- och kommunikationssystem för insamling, behandling och 
lagring av information om frågor som rör tillsyn av harmoniserad 
unionslagstiftning, i syfte att förbättra utbytet av uppgifter mellan 
medlemsstaterna.  

I artikel 41 anges att medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner 
för överträdelse av förordningen och den harmoniserade 
unionslagstiftning som förtecknas i bilaga II till förordningen som inför 
skyldigheter för ekonomiska aktörer och vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa att de tillämpas i enlighet med nationell rätt. 
Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.  

Enligt artikel 44 ska EU:s marknadskontrollförordning tillämpas i sin 
helhet från och med den 16 juli 2021. 
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 4 Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning 

4.1 Marknadskontrollmyndigheterna ska ha de 
befogenheter som anges i artikel 14.4 i EU:s 
marknadskontrollförordning 

Utkastets förslag: Det ska i produktlagstiftningen anges att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att enligt artikel 14.4 i 
EU:s marknadskontrollförordning, i den ursprungliga lydelsen, besluta 
om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra 
oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att 
inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att 
själv vidta åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten begränsas. 

Regleringen ska framgå i följande produktlagar: 
• arbetsmiljölagen 
• lagen om elektromagnetisk kompatibilitet 
• lagen om måttenheter, mätningar och mätdon 
• lagen om EG-gödselmedel 
• lagen om märkning av skor 
• lagen om marknadsföring av kristallglas 
• lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner 
• fordonslagen 
• lagen om transport av farligt gods 
• lagen om ekodesign 
• luftfartslagen 
• plan- och bygglagen 
• lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• avgasreningslagen 
• drivmedelslagen 
• lagen om leksakers säkerhet 
• lagen om EU-miljömärket 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärknings-

förordning 
• lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar 
• radioutrustningslagen 
• elsäkerhetslagen 
• lagen om marin utrustning 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

personlig skyddsutrustning 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärknings-

förordning 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärknings-

förordning 
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• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
gasanordningar 

• lagen om tobak och liknande produkter 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 

medicintekniska produkter. 
 
En marknadskontrollmyndighet ska få införskaffa varuprover under 
dold identitet enligt artikel 14.4 j endast om det är nödvändigt för att 
uppnå syftet med kontrollen. Myndigheten ska underrätta den 
ekonomiska aktören om åtgärden så snart det går utan att den förlorar i 
betydelse. 

Befogenhet att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att 
en varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k ska 
inte gälla för databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller 
yttrandefrihetsgrundlagens skydd. När ändrade förhållanden ger 
anledning till det ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en 
skyldighet att vidta en åtgärd avseende ett onlinegränssnitt inte längre 
ska gälla. 

 
Utkastets bedömning: Det bör inte införas särskilda bestämmelser i 

produktlagarna om förutsättningar för när inspektioner ska få 
genomföras. Det bör inte heller anges i lagarna att befogenheten att få 
tillträde till lokaler även omfattar bostäder. Det finns inte behov av att 
använda beteckningen anonymt köp för införskaffande av varuprover 
under dold eller fingerad identitet.  
 
Utredningens förslag och bedömning överensstämmer delvis med 

utkastets. Utredningen föreslår att befogenheterna för marknadskontroll-
myndigheterna ska framgå i en sektorsövergripande lag. Utredningen 
föreslår att oanmälda inspektioner i utrymmen som inte är tillgängliga för 
allmänheten ska få genomföras endast under vissa förutsättningar. 
Utredningen föreslår att det i den sektorsövergripande lagen ska anges att 
befogenheten i artikel 14.4 e omfattar bostäder. Utredningen föreslår även 
att en marknadskontrollmyndighets införskaffande av varuprover under 
dold eller fingerad identitet ska betecknas anonymt köp. Utredningen 
föreslår att onlinegränssnitt ska undantas från yttrandefrihetsgrundlagens 
(YGL) skydd. Utredningen föreslår inte något undantag för databaser som 
omfattas av tryckfrihetsförordningens skydd. Utredningen föreslår 
dynamiska hänvisningar till befogenheterna i artikel 14.4. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker eller har 
inget att invända mot en sektorsövergripande lag. Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll anser att en sektorsövergripande lag ger 
ökade möjligheter till samverkan mellan myndigheterna och tydlighet i 
förhållande till marknadens olika aktörer. Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen avstyrker att harmoniserad unionslagstiftning på 
miljöområdet omfattas av en sektorsövergripande lag. Marknadskontroll 
på miljöområdet bör även fortsättningsvis ske med stöd av 
miljölagstiftningen. Naturvårdsverket anser att en annan ordning än 
samlad tillsyn via produktlagstiftningen försvårar en effektiv användning 
av tillsynsmyndigheternas resurser och kompetens.  
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 Stiftelsen för internetinfrastruktur påpekar vikten av att marknads-
kontrollmyndigheterna beaktar proportionalitetsprincipen vid 
tillämpningen av alla sina befogenheter. Justitiekanslern lyfter fram att det 
kan finnas skäl att överväga om proportionalitetsprincipen bör komma till 
uttryck i lagen.  

Konsumentverket anser i fråga om befogenheterna enligt artikel 14.4 a–
14.4 c att marknadskontrollmyndigheterna bör ges möjlighet att inhämta 
information och handlingar från var och en, det vill säga även från andra 
än ekonomiska aktörer. Detta för att öka marknadskontrollmyndigheternas 
möjligheter att identifiera ekonomiska aktörer.  

Vad gäller befogenheten att få tillträde till lokaler, inklusive bostäder, 
stödjer Sveriges Konsumenter att inspektioner ska kunna utföras även i 
bostäder då det är allt vanligare att näringsverksamhet sker i eller i 
anslutning till hemmiljön. Folkhälsomyndigheten understryker avseende 
tobak och liknande produkter behovet av att kunna göra inspektioner i 
bostäder. Småföretagarnas Riksförbund anser att förslaget går längre än 
EU:s marknadskontrollförordning som inte nämner möjligheten till 
intrång i privatliv, och efterfrågar vad som ligger bakom skärpningen. 
Svensk Handel anser att förslaget att inkludera bostäder är alltför 
långtgående. Om det genomförs bör villkoren noga specificeras och det 
bör definieras vad som utgör en bostad. Teknikföretagen kan se behov av 
att i vissa fall kunna utföra inspektioner i hemmet men anser att det bör 
ställas höga krav på skälen för en sådan inspektion och ifrågasätter om inte 
beslut om intrång i människors privatliv först bör prövas i någon 
rådgivande funktion. Sveriges Advokatsamfund delar uppfattningen att 
inspektioner i bostäder utgör ett intrång i den enskildes privatliv och 
betonar att grundlagsskyddet mot husrannsakan och liknande intrång även 
omfattar ekonomiska aktörer. Arbetsmiljöverket delar inte utredningens 
synsätt att marknadskontroll inte ska ske hos tredje part. Kontroll av 
produkter som byggs på plats hos slutanvändare kan endast ske där 
produkten finns. 

Folkhälsomyndigheten anser att frågan om när en marknads-
kontrollmyndighet själv får vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h inte är 
tillräckligt utredd. Konsumentverket uppmärksammar att möjligheten att 
själv vidta åtgärder kan medföra höga kostnader om den ekonomiska 
aktören inte ersätter kostnaderna. Det bör därför avsättas ett belopp som 
marknadskontrollmyndigheterna gemensamt förfogar för att täcka 
kostnader.  

I fråga om utredningens förslag vad gäller införskaffande av varuprover 
efterfrågar Läkemedelsverket ytterligare vägledande exempel på hur 
varuprover kan införskaffas anonymt utan att använda fingerad identitet. 
Post- och telestyrelsen anser inte att den ekonomiska aktören ska 
underrättas i efterhand om ett anonymt köp. Underrättelser i efterhand kan 
leda till att ekonomiska aktörer försvårar anonyma köp. 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker anonyma köp men påpekar att anonyma 
köp av tobaksprodukter i webbutiker försvåras av att 18 års ålder måste 
styrkas. Advokatsamfundet och Sveriges Konsumenter betonar vikten av 
att dolda köp görs med stor restriktivitet. Sveriges Konsumenter påpekar 
att det är ganska vanligt att personnummer behöver anges vid köpet och 
det finns en risk att en väsentlig del av marknaden undslipper kontroll om 
köp inte kan genomföras i dessa fall. IKEM Innovations- och 
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kemiindustrierna efterfrågar råd eller vägledning kring hur myndigheter 
ska ta ut varuprover för produkter som har serieproducerats.  

Post- och telestyrelsen och Läkemedelsverket välkomnar förslaget om 
onlinegränssnitt men ser båda behov av att kunna inhämta uppgifter om 
ägande av webbsidor från andra än ekonomiska aktörer. 
Läkemedelsverkets ser gärna att det förtydligas med stöd av vilka 
bestämmelser en marknadskontrollmyndighet kan kräva uppgifter om 
äganderätten till en webbplats från en registrar eller den som förvaltar en 
toppdomän. Myndigheten för press, radio och tv påpekar att det kan uppstå 
tillämpningsproblem när det gäller att avgöra vilka onlinegränssnitt som 
omfattas av YGL:s skydd. Det kan inte uteslutas att 
tryckfrihetsförordningen i undantagsfall skulle kunna vara tillämplig på 
databaser som berörs av EU:s marknadskontrollförordning. Stiftelsen för 
internetinfrastruktur anser att marknadskontrollmyndigheterna bör föra 
dialog med relevanta mellanhänder, till exempel internetleverantörer, för 
att säkerställa att åtgärderna som mellanhanden vidtar är proportionerliga. 
Stiftelsen anser att beslut om att åtgärder ska riktas mot 
internetleverantörer, innehållsleverantörer eller värdtjänstleverantörer bör 
fattas av domstol. Advokatsamfundet anser att bedömningen av vad som 
skyddas av YGL:s tillämpningsområde och vad som kan anses utgöra en 
godtagbar inskränkning i yttrande- och informationsfriheten innefattar 
gränsdragningsfrågor som inte är lämpliga att underställa 
marknadskontrollmyndigheterna och understryker vikten av att 
överväganden av sådan karaktär uteslutande prövas av domstol. Även 
varningsmeddelanden bör underställas domstol.  

Skälen för utkastets förslag och bedömning 
En enhetlig lagteknisk lösning med undantag för miljöbalken 
Bestämmelserna i EU:s marknadskontrollförordning utgör ett ramverk 
som kompletterar och stärker befintliga bestämmelser i harmoniserad 
unionslagstiftning på produktområdet. Förordningen är av delvis blandad 
karaktär. Det innebär att utrymmet för nationell reglering är något större 
än vad som vanligtvis är fallet vid EU-förordningar och att förordningen 
förutsätter viss nationell reglering för att den ska kunna tillämpas effektivt 
i Sverige. Förordningen berör ett större antal produktlagar. Att komplettera 
förordningen med nödvändig nationell reglering innebär alltså att ett större 
antal produktlagar behöver ändras. Som utredningen konstaterar är 
merparten av de kompletterande bestämmelser som behövs av generell 
karaktär, i betydelsen att de rör flertalet och inte bara en viss sektor. 
Oavsett vilken lagstiftningsteknik som används är utkastets utgångspunkt 
därför att kompletteringarna ska göras enhetliga beträffande såväl innehåll 
som form för all berörd produktlagstiftning.  

Förhållandena inom miljösektorn är emellertid speciella vilket 
motiverar en särskild lagteknisk lösning för det området. Frågan om 
kontroll av produkter som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde 
behandlas därför i avsnitt 6. I detta avsnitt behandlas övriga produktlagar 
som berörs av EU:s marknadskontrollförordning.  
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 Val av lagstiftningsteknik – reglering bör ske i varje produktlag 
Utredningens förslag har lett till ny lagstiftning som kompletterar EU:s 
marknadskontrollförordning (se prop. 2020/21:189). Den nya 
lagstiftningen, som gäller från och med den 16 juli 2021, innebär att det i 
nio produktlagar har införts bestämmelser som innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om åtgärder enligt 
artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning. Det rör sig 
om följande produktlagar: 

 
• lagen (2011:579) om leksakers säkerhet 
• lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

textilmärkningsförordning 
• lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar 
• radioutrustningslagen (2016:392) 
• lagen (2016:768) om marin utrustning 
• lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordning om personlig skyddsutrustning 
• lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energi-

märkningsförordning 
• lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däck-

märkningsförordning 
• lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordning om gasanordningar. 
 

För att Sverige ska fullgöra sina unionsrättsliga skyldigheter är det 
nödvändigt att alla svenska marknadskontrollmyndigheter som har ansvar 
för att kontrollera att produkterna överensstämmer med kraven i den 
harmoniserade unionslagstiftningen har de befogenheter som framgår i 
artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning. Utredningen föreslår att 
detta görs genom att befintliga bestämmelser om marknadskontroll 
upphävs i den sektorsspecifika produktlagstiftning som i dag genomför 
eller kompletterar de 70 unionsrättsakter som förtecknas i bilaga I till EU:s 
marknadskontrollförordning. Bestämmelser om marknadskontroll ska 
enligt utredningens förslag samlas i en sektorsövergripande lag som ska 
gälla för kontrollen av produktkraven i de 70 unionsrättsakterna. 

Det finns, som utredningen och även Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll lyfter fram, fördelar med en sektorsövergripande lag. En 
sektorsövergripande lag kan bidra till en ökad tydlighet för de ekonomiska 
aktörerna och även främja en enhetlig begreppsanvändning i fråga om 
marknadskontroll. En sektorsövergripande lag kan även ligga till grund för 
en framtida reglering som gäller för fler produkter och produktkrav än som 
omfattas av EU:s marknadskontrollförordning.  

Det finns å andra sidan även fördelar med att bevara dagens systematik 
där produktkraven i sig och bestämmelser om marknadskontroll finns 
samlat i produktlagstiftningen. Som utredningen påpekar kan en ordning 
där befogenheterna i artikel 14.4 tilldelas marknadskontrollmyndigheterna 
genom att det införs nya bestämmelser i produktlagstiftningen ses som den 
minst ingripande lagstiftningstekniken och tekniken gör även att behovet 
av produktspecifik särreglering, nu eller i framtiden, kan beaktas i hög 
utsträckning. Som Naturvårdsverket, som tillsammans med 
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Kemikalieinspektionen avstyrker en sektorsövergripande lag, framför kan 
en samlad tillsyn via produktlagstiftningen i många fall antas utgöra en 
effektiv användning av tillsynsmyndigheternas resurser och kompetens. 
En samlad tillsyn innebär då att kontrollmyndigheten inte bara utför 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning utan även 
annan kontroll eller tillsyn med stöd av den enskilda produktlagstiftningen 
(till exempel med stöd av bestämmelserna i arbetsmiljölagen 
[1977:1160]). Detta sätt att reglera befogenheterna i artikel 14.4 ligger 
även i linje med den lagstiftningsteknik som har använts för de 
lagändringar som trädde i kraft den 16 juli 2021. Även om det till skillnad 
från det lagstiftningsärendet nu är fråga om att tilldela 
marknadskontrollmyndigheterna samtliga befogenheter i artikel 14.4 visar 
ärendet att befogenheterna kan tilldelas myndigheterna med mindre tillägg 
i de aktuella produktlagarna.  

Det finns sammanfattningsvis starka skäl att tilldela befogenheterna i 
artikel 14.4 i produktlagstiftningen, i stället för i en sektorsövergripande 
lag. Det bör således i produktlagarna framgå att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om åtgärder enligt 
artikel 14.4.  

Befogenheterna bör framgå i följande lagar (fortsättningsvis kollektivt 
benämnda produktlagarna): 

  
• arbetsmiljölagen (1977:1160) 
• lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet 
• lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon 
• lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel 
• lagen (1995:669) om märkning av skor 
• lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas 
• lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila 

maskiner 
• fordonslagen (2002:574) 
• lagen (2006:263) om transport av farligt gods 
• lagen (2008:112) om ekodesign 
• luftfartslagen (2010:500) 
• plan- och bygglagen (2010:900) 
• lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
• avgasreningslagen (2011:318) 
• drivmedelslagen (2011:319) 
• lagen (2011:579) om leksakers säkerhet 
• lagen (2013:849) om EU-miljömärket 
• lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

textilmärkningsförordning 
• lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar 
• radioutrustningslagen (2016:392) 
• elsäkerhetslagen (2016:732) 
• lagen (2016:768) om marin utrustning 
• lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordning om personlig skyddsutrustning 
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 • lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
energimärkningsförordning 

• lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
däckmärkningsförordning 

• lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar 

• lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
• lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordningar om medicintekniska produkter. 

Hänvisningar till unionsrättsakter kan göras antingen statiska eller 
dynamiska. En statisk hänvisning innebär att hänvisningen avser 
unionsrättsakten i en viss angiven lydelse. En dynamisk hänvisning 
innebär att hänvisningen avser unionsrättsakten i den vid varje tidpunkt 
gällande lydelsen.  

Utredningen föreslår dynamiska hänvisningar till artikel 14.4 i EU:s 
marknadskontrollförordning. De ändringar i nio produktlagar som trädde 
i kraft den 16 juli 2021 innehåller statiska hänvisningar till artikel 14.4 a, 
b, e och j. Det finns inte anledning att i detta lagstiftningsärende göra 
någon annan bedömning. Hänvisningarna i samtliga produktlagar till 
artikel 14.4 ska alltså vara statiska. Det innebär att lagstiftaren vid framtida 
ändringar av EU:s marknadskontrollförordning behöver överväga om det 
finns behov av att ändra den nationella lagtexten. När det gäller de 
bestämmelser i produktlagarna som endast upplyser om att bestämmelser 
om marknadskontroll finns i EU:s marknadskontrollförordning bör 
hänvisningarna vara dynamiska, det vill säga avse den vid varje tidpunkt 
gällande lydelsen av förordningen (jfr prop. 2020/21:189 s. 45–46). 

Ett paket av bestämmelser om marknadskontroll med nödvändiga 
anpassningar utifrån befintlig reglering 
I det lagstiftningsärende som innebar ändringar i nio produktlagar, i vilka 
ändringar trädde i kraft den 16 juli 2021 (prop. 2020/21:189), infördes 
bestämmelser i respektive produktlag som innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om åtgärder enligt 
artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning. 

I det nu aktuella lagstiftningsärendet lämnas förslag som syftar till att 
fullt ut anpassa svensk rätt till EU:s marknadskontrollförordning. Främst 
föreslås bestämmelser i alla produktlagar – inkluderat de nio produktlagar 
som omfattades av det tidigare lagstiftningsärendet – som innebär att 
samtliga befogenheter enligt artikel 14.4 tilldelas marknadskontroll-
myndigheterna.  

Utkastets förslag innebär att ett paket av bestämmelser om 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning förs in i alla 
berörda produktlagar. Den nuvarande regleringen i lagarna uppvisar 
emellertid en tämligen stor variation i fråga om vad som redan är reglerat 
och hur det är reglerat. Det innebär att utkastets förslag i många fall måste 
anpassas eller justeras utifrån befintliga bestämmelser i respektive 
produktlag. Om det i en produktlag redan finns bestämmelser som 
materiellt huvudsakligen motsvarar utkastets förslag i övriga produktlagar 
i något avseende, föreslås inte någon ny sådan bestämmelse. Av det skälet 
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föreslås exempelvis inte någon bestämmelse rörande överklagande i 
fordonslagen, eftersom en sådan bestämmelse redan finns i 5 kap. 4 § i den 
lagen. I lagen om transport av farligt gods finns bestämmelser om 
dubbelbestraffningsförbud i 16 §, överklagande i 17 § och tystnadsplikt i 
19 §. Därför föreslås inte några nya sådana bestämmelser i den lagen.  

Förhållandet mellan bestämmelserna om marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning och andra bestämmelser om 
produktkontroll 
Det finns regelmässigt, i produktlagarna, befintliga bestämmelser om 
tillsyn av produkter. I några fall omfattar dessa bestämmelser om tillsyn 
till fullo kontroll av produktkrav enligt den harmoniserade 
unionslagstiftning som anges i bilaga I till EU:s 
marknadskontrollförordning, och ingen annan form av tillsyn. I dessa fall 
innebär utkastets förslag att de befintliga tillsynbestämmelserna upphävs 
och ersätts av bestämmelser om marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. Det gäller lagen om EG-gödselmedel, lagen 
om märkning av skor och lagen om marknadsföring av kristallglas. 

I andra fall finns det tillsynsbestämmelser som både omfattar kontroll av 
produktkrav enligt harmoniserad unionslagstiftning som anges i bilaga I 
till EU:s marknadskontrollförordning och kontroll av andra produktkrav. 
Sådana tillsynsbestämmelser bör inte upphävas utan i stället fortsätta att 
gälla vid sidan av och komplettera de föreslagna nya bestämmelserna om 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. Det 
förekommer också att tillsynsbestämmelser som omfattar kontroll av 
produktkrav enligt harmoniserad unionslagstiftning som anges i bilaga I 
till EU:s marknadskontrollförordning ger tillsynsmyndigheten 
befogenheter som går utöver de befogenheter som ska tilldelas enligt 
artikel 14.4. Enligt artikel 14.4 ska medlemsstaterna tilldela sina 
marknadskontrollmyndigheter åtminstone de befogenheter som framgår 
av artikeln. I de fall en marknadskontrollmyndighet enligt tillämpliga 
tillsynsbestämmelser har ytterligare befogenheter finns det sålunda inget 
som hindrar att dessa används inom ramen för den marknadskontroll 
myndigheten ansvarar för. Om det i ett specifikt ärende – avseende 
kontroll av produktkrav enligt harmoniserad unionslagstiftning som anges 
i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning – finns förutsättningar för 
kontrollmyndigheten att tillämpa såväl bestämmelserna om 
marknadskontroll som tillsynsbestämmelserna bör myndigheten använda 
marknadskontrollbestämmelserna som grund för sin kontroll. Detta i 
enlighet med principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt. 

Det finns även i unionsrätten bestämmelser om produktkontroll som på 
olika sätt tangerar bestämmelserna om marknadskontroll i EU:s 
marknadskontrollförordning. I artikel 2.1 i EU:s marknadskontroll-
förordning anges att förordningen ska tillämpas på produkter som omfattas 
av den harmoniserade unionslagstiftningen i bilaga I till förordningen i 
den mån det inte finns några särskilda bestämmelser med samma syfte i 
harmoniserad unionslagstiftning som på ett mer specifikt sätt reglerar 
särskilda aspekter av marknadskontroll och tillsyn. I den anknytande 
texten i skäl 4 till förordningen anges, som exempel, att det finns sådana 
särskilda bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
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 nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2017/745 om medicintekniska produkter samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/746 om 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Som ett exempel på en 
mer specifik bestämmelse om produktkontroll kan nämnas artikel 93.5 i 
förordning (EU) 2017/745, som ger de behöriga myndigheterna rätt att 
beslagta, förstöra eller på annat sätt göra sådana produkter som utgör en 
oacceptabel risk eller förfalskade produkter obrukbara, om de anser att 
detta är nödvändigt för att skydda folkhälsan. En svensk 
marknadskontrollmyndighet ska således, när bestämmelsen är tillämplig, 
använda den bestämmelsen som grund för sitt agerande i stället för en 
bestämmelse i EU:s marknadskontrollförordning med ett liknande 
tillämpningsområde. Detta i enlighet med artikel 2.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning och principen om lex specialis.  

De materiella bestämmelserna i EU:s marknadskontrollförordning och 
befogenheterna för marknadskontroll enligt artikel 14.4 bör således 
betraktas som komplement till mer specialiserade regler om 
produktkontroll i övrig unionslagstiftning.  

Den närmare innebörden och omfattningen av befogenheterna enligt 
artikel 14.4 framgår av EU:s marknadskontrollförordning 
I det lagstiftningsärende som innebar ändringar i nio produktlagar, i vilka 
ändringar trädde i kraft den 16 juli 2021 (prop. 2020/21:189), har 
befogenhetstilldelningen rent lagtekniskt reglerats på så sätt att det i 
respektive paragraf hänvisas till de aktuella punkterna i artikel 14.4 i 
förordningen, tillsammans med en kortfattad beskrivning av vad 
respektive befogenhet avser. Befogenheterna tilldelas således genom 
paragrafen. För att ta del av den fullständiga omfattningen och innebörden 
av respektive befogenhet hänvisas till artikeltexten. Det finns inte skäl att 
i detta lagstiftningsärende använda någon annan metod för 
befogenhetstilldelningen.  

De befogenheter som genom förslagen tilldelas de svenska 
marknadskontrollmyndigheterna har således samma innebörd och 
omfattning som den som avses enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Beträffande två av befogenheterna, befogenheten enligt artikel 14.4 j att 
införskaffa varuprover och befogenheten enligt artikel 14.4 k att begränsa 
onlinegränssnitt föreslås dessutom vissa kompletterande nationella 
bestämmelser (se vidare nedan under rubrikerna Införskaffande av 
varuprover och Begränsning av onlinegränssnitt). 

Genom den valda metoden för befogenhetstilldelning tydliggörs att 
marknadskontrollmyndigheterna ska tillämpa befogenheterna i 
överensstämmelse med vad som anges i respektive punkt i artikel 14.4 
samt EU:s marknadskontrollförordning i övrigt, exempelvis artikel 14.2 
som anger att myndigheterna ska tillämpa befogenheterna effektivt och 
ändamålsenligt och i enlighet med proportionalitetsprincipen. Vidare får 
rättspraxis från EU-domstolen om hur de aktuella artiklarna ska tolkas och 
tillämpas direkt betydelse för hur de svenska marknads-
kontrollmyndigheterna får tillämpa befogenheterna.  

Utkastet övergår nu till att närmare beskriva innebörden av 
befogenheterna i artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning.  
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Befogenhet att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter av 
ekonomiska aktörer 
I artikel 14.4 a och 14.4 b i EU:s marknadskontrollförordning anges att 
marknadskontrollmyndigheterna ska ha befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller handlingar, specifikationer, data eller 
uppgifter för att bedöma produkters överensstämmelse med den 
tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen. I artikel 14.4 c anges att 
marknadskontrollmyndigheterna ska ha befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om för 
bedömningen av äganderätten till webbplatser, när uppgifterna har 
samband med föremålet för undersökningen.  

I likhet med artikel 19.1 andra stycket i förordning (EG) nr 765/2008 
gäller befogenheterna att kräva handlingar, specifikationer, data eller 
uppgifter i artikel 14.4 a–14.4 c i EU:s marknadskontrollförordning endast 
gentemot ekonomiska aktörer. En marknadskontrollmyndighet kan 
således inte med stöd av artikel 14.4 a–14.4 c begära att till exempel en 
konsument tillhandahåller handlingar. Utredningen har inte sett något 
behov av att utvidga befogenheterna som anges i artikel 14.4 a–14.4 c. 
Konsumentverket anser att befogenheterna bör utökas så att en 
marknadskontrollmyndighet kan inhämta information och handlingar även 
från andra än ekonomiska aktörer. Detta för att öka marknadskontroll-
myndigheternas möjligheter att identifiera ekonomiska aktörer.  

Definitionen av ekonomiska aktörer i artikel 3.13 i EU:s marknads-
kontrollförordning omfattar många olika aktörer som har skyldigheter 
avseende tillverkning, tillhandahållande eller ibruktagande av produkter 
på marknaden enligt harmoniserad unionslagstiftning. En marknads-
kontrollmyndighet har därigenom möjlighet att vända sig till en vid krets 
av aktörer för att begära in den information som myndigheten anser 
behövs. Befogenhet att ålägga andra aktörer än ekonomiska aktörer, som 
saknar förpliktelser i förhållande till den produkt som ska kontrolleras, 
skyldighet att tillhandahålla information och handlingar bör endast införas 
efter noga överväganden. I nuläget finns det inte tillräckligt underlag för 
att frångå utredningens förslag och bedömning att befogenheterna att 
kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter endast ska gälla i 
förhållande till ekonomiska aktörer. 

Enligt artikel 14.2 i EU:s marknadskontrollförordning ska marknads-
kontrollmyndigheternas befogenheter utövas i överensstämmelse med 
nationell rätt. Marknadskontrollmyndigheterna är därmed skyldiga att i 
utövandet av befogenheterna i artikel 14.4 a–14.4 c i EU:s marknads-
kontrollförordning följa bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat anonymitetsskydd och 
efterforskningsförbud. 

Oanmälda inspektioner och tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel 
Enligt artikel 14.4 d i EU:s marknadskontrollförordning ska en 
marknadskontrollmyndighet ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Enligt 
artikel 14.4 e ska en marknadskontrollmyndighet ha befogenhet att få 
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 tillträde till lokaler, mark eller transportmedel som den ekonomiska 
aktören använder i sin verksamhet.  

Befogenheten enligt artikel 14.4 e att få tillträde till de ekonomiska 
aktörernas lokaler är inte ny utan följer av artikel 19.1 i förordning (EG) 
765/2008. Av artikel 19.1 följer även att marknadskontrollmyndigheterna 
ska utföra fysiska kontroller av produkter för att bedöma om de 
överensstämmer med gällande krav. Artikel 19.1 ger stöd för tillträde till 
utrymmen som är tillgängliga för allmänheten och till utrymmen som inte 
är det. Man kan argumentera för att artikeln även ger stöd för att utföra 
oanmälda tillträden hos ekonomiska aktörer eftersom artikeln inte 
innehåller någon begränsning av vilka tillträden som är tillåtna. Enligt 
jämförelsetabellen i bilaga III till EU:s marknadskontrollförordning ska 
man dock inte läsa det som att artikel 14.4 d i EU:s marknadskontroll-
förordning motsvarar artikel 19.1 i förordning (EG) nr 765/2008 (jfr prop. 
2020/21:189 s. 38).  

Den översyn av berörd svensk produktlagstiftning som utredningen har 
utfört visar på att många marknadskontrollmyndigheter med stöd av andra 
bestämmelser än artikel 19.1 i förordning (EG) nr 765/2008, till exempel 
med stöd av bestämmelser om tillsyn, har befogenheter för kontroll av 
produkter som motsvarar befogenheterna enligt artikel 14.4 e. Flera 
marknadskontrollmyndigheter anser även att de med stöd av gällande 
regelverk har befogenhet att utföra oanmälda inspektioner hos ekonomiska 
aktörer. Utredningen anger att i dag utförs inspektioner ofta efter en 
skriftlig eller muntlig förfrågan till den berörda ekonomiska aktören eller 
genom besök i en butik. Det utförs såväl rutinmässiga stickprovskontroller 
som kontroller när det finns en misstanke om brister i överensstämmelse.  

Marknadskontrollmyndigheternas befogenheter enligt artikel 14.4 d och 
14.4 e får därmed i stora delar anses vara väl kända för de ekonomiska 
aktörer som berörs av EU:s marknadskontrollförordning. Aktörerna bör 
vara införstådda med att de i sina verksamhetslokaler kan komma att bli 
föremål för kontroll av om gällande produktkrav är uppfyllda. 

Utredningen för fram att inspektioner i utrymmen som inte är 
tillgängliga för allmänheten generellt sett är mer betungande för de 
ekonomiska aktörerna och när det gäller en oanmäld inspektion saknas det 
möjlighet för den ekonomiska aktören att få inspektionsbeslutet prövat av 
en domstol innan inspektionen genomförs. Utredningen föreslår därför att 
en oanmäld inspektion enligt artikel 14.4 d i ett utrymme som inte är 
tillgängligt för allmänheten endast ska få genomföras om det kan befaras 
att en produkt utgör en sådan allvarlig risk att det inte är möjligt att avvakta 
en anmäld inspektion, eller om inspektionen annars skulle förlora i 
betydelse.  

I artikel 14.2 anges att marknadskontrollbefogenheterna ska utöva sina 
befogenheter effektivt och ändamålsenligt, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, i den utsträckning detta stämmer överens med 
föremålet för och syftet med åtgärderna samt den övergripande karaktären 
hos den faktiska eller potentiella skada som följer av bristande 
överensstämmelse. Detta innebär att marknadskontrollmyndigheterna har 
en skyldighet att tillförsäkra sig om att deras åtgärder i det enskilda ärendet 
sett till innehåll och form inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå 
målet med åtgärderna. Kan målet nås med för den ekonomiska aktören 
lindrigare åtgärder ska dessa väljas. Det är som Stiftelsen för 
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internetinfrastruktur påpekar viktigt – till och med en skyldighet – att 
beakta proportionalitetsprincipen vid tillämpningen av alla befogenheter 
enligt artikel 14.4. 

Det kan antas att för den ekonomiska aktören är det i de allra flesta fall 
mindre betungande om en inspektion eller annat tillträde utförs i ett 
utrymme som är tillgängligt för allmänheten, till exempel i en butik, och 
efter föregående anmälan av marknadskontrollmyndigheten. Det är 
därmed naturligt och balanserat att oanmälda inspektioner i utrymmen som 
inte är tillgängliga för allmänheten, till exempel en lagerlokal, endast 
utförs om det finns särskilda skäl för detta, till exempel när sådana 
omständigheter som utredningen pekar på är för handen, det vill säga om 
det kan befaras att en produkt utgör en sådan allvarlig risk att det inte är 
möjligt att avvakta en anmäld inspektion, eller om inspektionen annars 
skulle förlora i betydelse.  

Artikel 3.20 i EU:s marknadskontrollförordning innehåller en definition 
av en produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som 
utgör en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en 
farlig situation som orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. En inspektion 
kan, som utredningen pekar på, förlora i betydelse till exempel om det kan 
befaras att den ekonomiska aktör som är föremål för åtgärden kommer att 
förflytta eller undanskaffa produkter eller dokumentation eller på annat 
sätt försvåra en kontroll, om denna på förhand informeras om att 
marknadskontrollmyndigheten avser att utföra en inspektion.  

Marknadskontrollmyndigheternas skyldigheter enligt artikel 14.2 i EU:s 
marknadskontrollförordning innebär sammanfattningsvis att det inte är 
nödvändigt att införa en sådan ytterligare begränsningsregel vad gäller 
oanmälda inspektioner som utredningen föreslår. Det finns inte heller 
behov av att, som Justitiekanslern föreslår, låta proportionalitetsprincipen 
komma till uttryck i produktlagstiftningen då denna princip redan regleras 
i förvaltningslagen och följer av unionsrätten. 

Arbetsmiljöverket delar inte utredningens synsätt att marknadskontroll 
inte ska ske hos tredje part. Kontroll av produkter som byggs på plats hos 
slutanvändare kan enligt verket endast ske där produkten finns. Det krävs 
i denna del ytterligare utredning för att frångå utredningens förslag och 
utsträcka tillträdesrätten enligt artikel 14.4 e till att även gälla hos 
slutanvändare som till exempel konsumenter. Sådana generellt givna, 
långtgående befogenheter för marknadskontrollmyndigheterna skulle, 
som utredningen lyfter fram, innebära risker för att enskildas personliga 
integritet kränks. Rätt till tillträde hos slutanvändare kan däremot finnas 
för marknadskontrollmyndigheter med stöd av harmoniserad unionslag-
stiftning som på ett mer specifikt sätt reglerar särskilda aspekter av 
marknadskontroll och tillsyn, eller med stöd av annan nationell 
lagstiftning (se artikel 2.1 i EU:s marknadskontrollförordning samt ovan 
under rubriken Förhållandet mellan bestämmelserna om marknadskontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning och andra bestämmelser om 
kontroll av produkter). 

Utredningen redogör för att fler och fler produkter släpps ut på 
marknaden på andra sätt än genom traditionell butiksförsäljning. Det 
handlar bland annat om en ökad handel via internet. Förändringarna i 
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 handelsmönster innebär, som även Sveriges Konsumenter påpekar, att 
bostäder i större utsträckning än tidigare används i leveranskedjan. 
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att det i lag ska anges att 
befogenheten för marknadskontrollmyndigheterna att få tillträde till 
lokaler även ska omfatta bostäder som den ekonomiska aktören använder 
för verksamheten. Även Sveriges Konsumenter och Folkhälso-
myndigheten förespråkar att kontroll av produkter ska kunna ske i 
bostäder.  

Som regeringen påpekar i förarbetena till de lagändringar som trädde i 
kraft den 16 juli 2021 (prop. 2020/21:189 s. 39–40) anges det varken i 
artikel 14.4 e eller något tillhörande skäl tydligt huruvida befogenheterna 
enligt artikeln omfattar tillträde till bostäder som används i den 
ekonomiska aktörens verksamhet.  

EU:s marknadskontrollförordning hindrar inte att medlemsstaterna i 
nationell rätt tilldelar sina marknadskontrollmyndigheter ytterligare 
befogenheter för kontrollen av produkter än de minimibefogenheter i 
artikel 14.4 som medlemsstaterna är skyldiga att tilldela. Sverige har alltså 
möjlighet att i nationell rätt komplettera artikel 14.4 e med en reglering 
som anger att tillträde till bostäder för kontrolländamål ska vara tillåtet. 
Som regeringen för fram i nämnda förarbeten finns det dock många 
aspekter att ta hänsyn till. Vidare anges i skrivelsen En tydlig, rättssäker 
och effektiv tillsyn (skr. 2009/10:79 s. 51) att det av integritetsskäl bör 
prövas särskilt noga om ett tillsynsorgans tillträdesrätt även ska inkludera 
bostäder. En sådan rätt bör endast ges om det är nödvändigt för att kunna 
bedriva en effektiv tillsyn. Så är fallet inom vissa områden, där den 
tillsynspliktiga verksamheten ofta bedrivs i bostäder eller där det kan vara 
svårt att dra en tydlig gräns mellan verksamhetslokaler och bostäder.  

Som till exempel Småföretagarnas Riksförbund och Advokatsamfundet 
påpekar utgör inspektioner i bostäder ett intrång i den enskildes privatliv 
och det är som Svensk Handel framför viktigt att, om svensk lag ska ange 
att inspektioner i bostäder är tillåtet, noga specificera villkoren. En särskild 
lagreglering som generellt anger att marknadskontrollmyndigheter får 
företa inspektioner i bostäder innebär dock att Sverige föregår den 
kommande praxisutvecklingen inom EU, vilket skulle kunna få olyckliga 
konsekvenser. En sådan lagreglering skulle i flera fall även innebära en 
nyhet i förhållande till gällande produktlagstiftning. Denna lagstiftning 
innehåller i många fall ett förbud mot att bedriva tillsyn i bostäder. I 3 § 3 
lagen om elektromagnetisk kompatibilitet, 9 § andra stycket lagen om 
åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner, 11 kap. 8 § första 
stycket 3 plan- och bygglagen och 3 kap. 2 § lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter anges att 
tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen få tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. I 28 kap. 1 och 6 §§ 
miljöbalken anges att en myndighet har rätt att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar och transportmedel och där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. Tillträde till bostäder får endast ske i 
den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter 
för människors hälsa.  

Den sammantagna bedömningen är att det i nuläget inte är lämpligt att 
införa kompletterande bestämmelser i svensk rätt som anger att 
marknadskontrollmyndigheterna har rätt till tillträde till bostäder. 
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Huruvida och i vilken utsträckning artikel 14.4 e i EU:s marknads-
kontrollförordning ger stöd för sådant tillträde får som nämnts utvecklas i 
praxis. 

Befogenhet att inleda undersökningar på eget initiativ 
Enligt artikel 14.4 f i EU:s marknadskontrollförordning ska en marknads-
kontrollmyndighet ha befogenhet att inleda undersökningar på eget initiativ 
i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och se till att den upphör. 
I skäl 36 anges att marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att 
inleda utredningar på eget initiativ om de får kännedom om att produkter 
som inte överensstämmer med kraven släpps ut på marknaden.  

I marknadskontrollmyndigheternas uppgifter enligt artikel 11.3 i EU:s 
marknadskontrollförordning ingår bland annat att utföra kontroller av 
produkter baserat på ett adekvat urval. För att följa den riskbaserade metod 
som föreskrivs i artikeln är det en förutsättning att undersökningar kan 
inledas på marknadskontrollmyndighetens eget initiativ. Det är också en 
självklarhet för att proaktiv marknadskontroll ska kunna utföras.  

Utkastet instämmer i utredningens bedömning att den omständigheten 
att undersökningar uttryckligen får inledas på marknadskontroll-
myndigheternas eget initiativ inte innebär någon begränsning av 
befogenheten att inleda undersökningar efter anmälan. Att utredningar får 
inledas efter anmälan behöver dock inte uttryckligen anges i lagtexten. 

Arbetsmiljöverket anser att det är oklart om det är tillåtet för 
myndigheten att i marknadskontrollverksamheten använda sig av material 
– såsom bristfälliga produkter – som myndigheten har påträffat i samband 
med arbetsmiljöinspektioner hos tredje part. Enligt utkastets mening kan 
det som sägs i artikel 14.4 e i EU:s marknadskontrollförordning om att 
inleda undersökningar på eget initiativ inte anses innebära att en sådan 
användning av materialet skulle vara utesluten.  

Befogenheter för att få bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk  
Enligt artikel 14.4 g i EU:s marknadskontrollförordning ska marknads-
kontrollmyndigheterna ha befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer 
vidtar lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att 
marknadskontrollmyndigheterna ska ha befogenhet att vidta lämpliga 
åtgärder om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande 
åtgärder eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, 
inbegripet befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av 
en produkt på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller 
återkallas.  

Innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår även via artikel 16. I 
artikel 16.1 anges att marknadskontrollmyndigheterna har en skyldighet att 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning – när den används i enlighet med sitt avsedda syfte eller 
under omständigheter som rimligen kan förutses och den är korrekt 
installerad och underhållen – kan äventyra användarnas hälsa eller 
säkerhet, eller om produkten inte stämmer överens med tillämplig 
harmoniserad unionslagstiftning. I artikel 16.2 anges att om 
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 marknadskontrollmyndigheterna upptäcker en produkt som kan äventyra 
användarnas hälsa eller säkerhet eller som inte stämmer överens med 
tillämplig harmoniserad unionslagstiftning, ska de utan dröjsmål kräva att 
den relevanta ekonomiska aktören vidtar lämpliga och proportionerliga 
korrigerande åtgärder för att få den bristande överensstämmelsen att 
upphöra eller eliminera risken inom en tidsfrist som de anger.  

I artikel 16.3 ges en exemplifierande uppräkning av de åtgärder som 
marknadskontrollmyndigheterna kan kräva av de ekonomiska aktörerna, 
till exempel att aktören ska korrigera en formell bristande överens-
stämmelse, att aktören ska säkerställa att en produkt inte längre utgör en 
risk eller att aktören omedelbart ska dra tillbaka eller återkalla produkten. 
I artikel 16.5 anges att om den ekonomiska aktören underlåter att vidta 
korrigerande åtgärder eller om en bristande överensstämmelse eller risk 
kvarstår, ska marknadskontrollmyndigheterna säkerställa att produkten 
dras tillbaka eller återkallas eller att dess tillhandahållande på marknaden 
förbjuds eller inskränks samt att allmänheten, Europeiska kommissionen 
och övriga medlemsstater informeras om detta. 

I artikel 19.1 anges att marknadskontrollmyndigheterna ska säkerställa att 
produkter som utgör en allvarlig risk dras tillbaka eller återkallas när det 
inte finns några andra effektiva medel att tillgå för att eliminera den 
allvarliga risken, och att tillhandahållandet av dem på marknaden förbjuds. 

Folkhälsomyndigheten anser att det är oklart vad som menas med 
lämpliga åtgärder enligt artikel 14.4 h och att frågan om när en 
marknadskontrollmyndighet ska få vidta åtgärder på egen hand inte är 
tillräckligt utredd. Frågan om hur artikel 14.4 h ska tolkas och tillämpas 
får dock besvaras i praxis. Innebörden av artikel 14.4 h tydliggörs som 
nämnt via artikel 16, som innehåller exempel på åtgärder för 
marknadskontroll. Konsumentverket anser att det bör avsättas ett belopp 
som marknadskontrollmyndigheterna gemensamt förfogar för att täcka 
kostnaderna i de fall en myndighet själv vidtar åtgärder och den 
ekonomiska aktören inte kan ersätta kostnaderna. Verket föreslår även att 
det införs en möjlighet för marknadskontrollmyndigheterna att besluta om 
interimistiska förbud. Utredningen har inte utrett dessa frågor och det är 
därför inte möjligt att i detta lagstiftningsärende gå vidare med 
Konsumentverkets förslag.  

Införskaffande av varuprover  
Artikel 14.4 j i EU:s marknadskontrollförordning anger i den svenska 
språkversionen att marknadskontrollmyndigheterna ska ha befogenhet att 
införskaffa varuprover under dold identitet. Utredningen har valt att 
benämna ett köp där marknadskontrollmyndigheten inte uppger sin 
identitet som ett dolt köp samtidigt som ett köp där myndigheten inte 
uppger sin rätta identitet kategoriseras som ett köp där myndigheten 
använder fingerade uppgifter. Utredningen föreslår att det i lag ska anges 
att köp under dold eller fingerad identitet ska betecknas som ett anonymt 
köp.  

I de lagändringar som trädde i kraft den 16 juli 2021 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna ska ha befogenhet att införskaffa 
varuprover under dold identitet. I förarbetena till lagändringarna (prop. 
2020/21:189 s. 40–41) påpekar regeringen att begreppet dold identitet 
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används i flera lagar på konsumentskyddsområdet och livsmedelsområdet 
och är etablerat i svensk rätt. Begreppet förekommer bland annat i 
marknadsföringslagen (2008:486) och livsmedelslagen (2006:804). 

Det finns inte anledning att i detta lagstiftningsärende använda något 
annat begrepp än dold identitet. Det ska därför i samtliga produktlagar 
anges att marknadskontrollmyndigheterna har befogenhet att införskaffa 
varuprover under dold identitet. Det saknas skäl att införa den av 
utredningen föreslagna terminologin anonymt köp.  

Eftersom artikel 14.4 j inte åtföljs av någon definition eller något 
tillhörande skäl som kan ge närmare stöd i tolkningen av artikeln är det 
svårt att redan nu, när EU:s marknadskontrollförordning nyligen har börjat 
tillämpas fullt ut, göra någon mer säker bedömning av vilka typer av 
införskaffanden som artikeln ger rättsligt stöd för. Det är som regeringen 
för fram i de nämnda förarbetena dock rimligt att anta att marknads-
kontrollmyndigheterna med stöd av artikel 14.4 j kan införskaffa 
varuprover på flera olika sätt. Artikeln får förstås som att införskaffanden 
kan ske öppet, det vill säga i myndighetens eget namn, och dolt, alltså att 
myndigheten inte ger sig till känna vid införskaffandet och därmed 
skymmer den bakomliggande myndighetsutövningen. Omfattningen av 
befogenheten att införskaffa varuprover med stöd av artikeln får utvecklas 
vidare i praxis. Befogenheten att införskaffa varuprover under dold 
identitet bör vara tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala 
köp.  

Läkemedelsverket efterfrågar exempel på hur köp i praktiken kan 
genomföras. Som regeringen påpekar i förarbetena kan ett införskaffande 
av varuprover under dold identitet i en butik gå till så att 
myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och inte talar om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid köp över internet eller vid annan 
distansförsäljning kan myndighetsföreträdaren använda sig av ett påhittat 
namn och påhittade kontaktuppgifter. En beställning kan exempelvis ske 
med leverans till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras.  

Större problem uppstår vid köp som kräver att personnummer anges, till 
exempel vid köp av tobaksprodukter som Folkhälsomyndigheten lyfter 
fram. Det är som regeringen påpekar i de nämnda förarbetena i realiteten 
inte möjligt för marknadskontrollmyndigheter att konstruera ett påhittat 
personnummer som kan användas vid ett köp. I stället skulle det krävas att 
myndigheten använder ett på särskilt sätt framtaget fingerat 
personnummer. Det är, som Sveriges Konsumenter anför, viktigt att 
marknadskontroll kan ske även i de fall personnummer behöver anges vid 
köpet. Det finns dock i nuläget inte någon lagstadgad möjlighet för 
marknadskontrollmyndigheter att använda fingerade personnummer för 
att införskaffa varuprover. Det finns inte heller tillräckligt underlag att i 
detta lagstiftningsärende införa någon sådan lagstadgad möjlighet.  

IKEM Innovations- och kemiindustrierna efterfrågar råd eller 
vägledning kring hur myndigheter ska ta ut varuprover för produkter som 
har serieproducerats. Detta får framför allt ses som en praktisk fråga. Det 



  

  

145 

 finns inte finns några hinder för att marknadskontrollmyndigheterna 
enskilt eller i samverkan, nationellt eller internationellt, tar fram 
vägledande dokument om varuprover. 

I de lagändringar som trädde i kraft den 16 juli 2021 anges att en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen 
och efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska 
aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I 
förarbetena till lagändringarna (prop. 2020/21:189 s. 42) anför regeringen 
att en marknadskontrollmyndighet som ska införskaffa ett varuprov i 
första hand bör överväga om det är möjligt att genomföra ett öppet köp där 
myndigheten anges som köpare. Först om det inte bedöms möjligt att nå 
det avsedda resultatet genom ett öppet köp, alltså till exempel att 
myndigheten inte får den produkt som har efterfrågats eller beställts, bör 
dold identitet användas för att införskaffa ett eller flera varuprov. Det finns 
inte anledning att i detta lagstiftningsärende göra någon annan bedömning. 
Det bör därför i samtliga produktlagar anges att ett varuprov får 
införskaffas under dold identitet endast om det är nödvändigt för att uppnå 
syftet med kontrollen. Därmed tillgodoses att dolda köp görs med stor 
restriktivitet, vilket även Advokatsamfundet och Sveriges Konsumenter 
eftersträvar.  

Det bör även, i samtliga produktlagar, anges att en marknadskontroll-
myndighet som har införskaffat ett varuprov med användande av dold 
identitet är skyldig att underrätta den ekonomiska aktören om åtgärden när 
den har ägt rum, oavsett om varuprovet har uppvisat brister i 
överensstämmelse eller inte. En ekonomisk aktör bör underrättas så snart 
det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. Genom att underrätta den 
ekonomiska aktören om åtgärden i efterhand blir, som regeringen påpekar 
i nämnda förarbeten, marknadskontrollmyndighetens dolda agerande 
mindre påtagligt. Post- och telestyrelsen för fram att det finns en risk att 
underrättelser i efterhand kan leda till att ekonomiska aktörer försvårar 
framtida införskaffande av varuprover under dold identitet. Fördelarna 
med att underrätta den ekonomiska aktören får dock anses väga över. 

Begränsning av onlinegränssnitt 
Enligt artikel 14.4 k i EU:s marknadskontrollförordning ska marknads-
kontrollmyndigheterna ha befogenhet att besluta om begränsningar av 
onlinegränssnitt. Termen onlinegränssnitt definieras i artikel 3.15 som 
programvara, inbegripet en webbplats, en del av en webbplats eller en 
applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för dennes räkning och 
som tjänar till att ge slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens 
produkter. Befogenheterna enligt artikel 14.4 k får endast användas när 
inga andra effektiva medel står till buds för att eliminera en allvarlig risk. 
En förutsättning för att befogenheterna att begränsa onlinegränssnitt ska 
vara tillämpliga är således att det inte är möjligt att med hjälp av andra 
befogenheter som följer av artikel 14.4 eller på något annat sätt effektivt 
eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses kräva 
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ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, inbegripet fall 
där effekterna av risken inte är omedelbara.  

Artikel 14.4 k innehåller två led. Enligt det första ledet ska 
marknadskontrollmyndigheterna ha befogenhet att, när inga andra 
effektiva medel står till buds för att eliminera en allvarlig risk, kräva att 
innehåll som hänvisar till de relaterade produkterna avlägsnas från ett 
onlinegränssnitt, eller att kräva tydlig visning av en varning till 
slutanvändarna när de använder ett onlinegränssnitt. Enligt det andra ledet 
ska marknadskontrollmyndigheterna ha befogenhet att, om en begäran i 
enlighet med det första ledet inte har iakttagits, kräva att leverantörer av 
informationssamhällets tjänster begränsar åtkomsten till 
onlinegränssnittet, inbegripet genom att begära att en relevant tredje part 
genomför sådana åtgärder. I artikel 3.14 hänvisas till direktiv (EU) 
2015/1535 för en definition av leverantör av informationssamhällets 
tjänster. I direktivet framgår att termen avser en leverantör av alla 
informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster som vanligtvis utförs 
mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av 
en tjänstemottagare.  

I dag har inte någon marknadskontrollmyndighet lagreglerad befog-
enhet att begära att visst innehåll avlägsnas från ett onlinegränssnitt eller 
att åtkomsten till ett onlinegränssnitt begränsas. Det finns dock fler lagar 
som ger behöriga myndigheter viss rätt att ingripa mot information på 
webbplatser. Se exempelvis 3 b § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden, 8 kap. 3 c § lagen (2010:751) om betaltjänster, 
14 kap. 2 b § läkemedelslagen (2015:315), 6 kap. 13 a § lagen 
(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och 3 § lagen (2019:59) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. I 
marknadsföringslagen finns det i 41 a § en möjlighet för Konsument-
ombudsmannen att förelägga en näringsidkare, värdtjänstleverantör eller 
internetleverantör att upprätta ett varningsmeddelande som tydligt visas i 
samband med besök på en webbplats. Ett föreläggande får meddelas om 
näringsidkarens marknadsföring på internet är otillbörlig och inga andra 
effektiva medel är tillgängliga. Webbplatser som omfattas av tryckfrihets-
förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens skydd undantas. 
Konsumentombudsmannen ska enligt 41 b § ”när ändrade förhållanden 
föranleder det” besluta att en skyldighet att upprätta ett varnings-
meddelande inte längre ska gälla.  

Det finns inte något utrymme för Sverige att avstå från att tilldela 
marknadskontrollmyndigheterna befogenheterna i artikel 14.4 k i EU:s 
marknadskontrollförordning. Sverige måste i arbetet med att komplettera 
förordningen med nationella bestämmelser emellertid ta hänsyn till YGL. 
Det så kallade hindersförbudet i 1 kap. 11 § YGL innebär bland annat att 
det är förbjudet för en myndighet eller ett annat allmänt organ att på grund 
av innehållet exempelvis hindra framställning, offentliggörande eller 
spridning bland allmänheten av ett program eller en teknisk upptagning, 
om åtgärden inte har stöd i YGL. Vidare innebär principen om redaktionell 
självständighet att det är den som sänder program som självständigt avgör 
vad som ska förekomma i programmen (3 kap. 6 § YGL). Det är därmed 
inte möjligt att ge en marknadskontrollmyndighet befogenhet att kräva att 
exempelvis en näringsidkare visar ett varningsmeddelande på en webbplats 
som omfattas av grundlagsskydd utan att det strider mot grundlagen. 
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 Genom artikel 14.2 i EU:s marknadskontrollförordning ges medlems-
staterna utrymme att beakta nationella principer om yttrandefrihet och 
mediernas frihet och mångfald när marknadskontrollmyndigheternas 
befogenheter tilldelas. Det finns därmed utrymme att, som utredningen 
föreslår, undanta onlinegränssnitt som omfattas av YGL:s skydd från 
marknadskontrollmyndigheternas befogenheter enligt artikel 14.4 k. I 
YGL används dock begreppet databas för att ange vilka tillhandahållanden 
på internet som har skydd enligt YGL, se den så kallade databasregeln i 
1 kap. 4 § YGL. Till skillnad från vad utredningen föreslår anser utkastet 
därför att det är databaser som omfattas av YGL:s skydd som ska undantas 
från marknadskontrollmyndigheternas befogenheter enligt artikel 14.4 k. 

Myndigheten för press, radio och tv och Advokatsamfundet påpekar att 
det kan uppstå tillämpningsproblem när det gäller att avgöra vilka 
onlinegränssnitt som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens skydd eller 
andra skydd eller friheter. Myndigheten för press, radio och tv anser att det 
inte kan uteslutas att tryckfrihetsförordningen i undantagsfall skulle kunna 
vara tillämplig på databaser som berörs av EU:s 
marknadskontrollförordning. Det finns med anledning av dessa 
synpunkter anledning att i produktlagarna även göra undantag för 
databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens skydd. I den mån 
gränsdragningsfrågor uppkommer får detta hanteras i den praxis som 
kommer att skapas. Det finns även möjlighet för marknadskontroll-
myndigheterna att diskutera gränsdragningsfrågor i de forum de 
medverkar i.   

Marknadskontrollmyndigheterna bör, i likhet med vad utredningen 
föreslår, utöva befogenheterna i artikel 14.4 k inom ramen för den egna 
myndighetsutövningen. Detta överensstämmer med Konsumentombuds-
mannens befogenhet att själv få förelägga näringsidkare, värdtjänst-
leverantörer och internetleverantörer att ta in varningsmeddelanden som 
visas i samband med besök på en webbplats. Med tanke på att 
befogenheterna i artikel 14.4 k endast får användas när det är fråga om att 
eliminera en allvarlig risk, som innebär att det krävs ett snabbt ingripande 
från marknadskontrollmyndigheterna, är det till skillnad från 
Advokatsamfundets och Stiftelsen för internetinfrastrukturs inställning 
inte ändamålsenligt att ställa som krav att befogenheterna endast får utövas 
efter godkännande av en domstol. Det är tillräckligt att ett fattat beslut av 
en marknadskontrollmyndighet i efterhand kan överklagas till domstol (se 
avsnitt 4.10).  

Post- och telestyrelsen och Läkemedelsverket ser behov av att inhämta 
uppgifter om äganderätten till webbsidor från andra än ekonomiska aktörer 
och verket önskar att det förtydligas med stöd av vilka bestämmelser en 
marknadskontrollmyndighet kan kräva uppgifter om äganderätten till en 
webbplats från en registrar/registry holder. Det kan konstateras att 
befogenheterna i artikel 14.4 c i EU:s marknadskontrollförordning att 
kräva uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser gäller 
endast i förhållande till ekonomiska aktörer. Frågan om uppgifter ska 
kunna krävas in från andra än ekonomiska aktörer, till exempel en 
internetoperatör, har inte berörts av utredningen. Det kan dock finnas 
anledning att återkomma till dessa frågor i framtiden.  

Stiftelsen för internetinfrastruktur anser att marknadskontroll-
myndigheterna bör föra dialog med relevanta mellanhänder för att 



  

  

 

148 

säkerställa att åtgärderna som en mellanhand vidtar är proportionerliga. 
Det finns som stiftelsen påpekar tydliga fördelar med att 
marknadskontrollmyndigheterna, när så är möjligt, samtalar med 
leverantörer av informationssamhällets tjänster eller tredje part om hur 
befogenheterna i artikel 14.4 k kan utövas på bästa och minst ingripande 
sätt.  

Ett beslut som en marknadskontrollmyndighet fattar med stöd av 
befogenheterna i artikel 14.4 k är inte begränsat i tid. Beslutet bör dock 
endast gälla så länge som förutsättningarna för beslutet uppfylls. Om till 
exempel en farlig produkt har korrigerats så att den inte längre innebär en 
allvarlig risk finns inte längre förutsättningar för de befogenheter som 
anges i artikel 14.4 k. Av rättssäkerhetsskäl bör, som utredningen påpekar, 
därför den som ett beslut är riktat mot snabbt få besked om att beslutet inte 
längre ska gälla. När en marknadskontrollmyndighet själv har fattat 
beslutet kan den med stöd av 37 § förvaltningslagen (2017:900) själv 
ändra beslutet. Om en domstol efter överklagande av en aktör har fastställt 
en marknadskontrollmyndighets beslut har marknadskontrollmyndigheten 
dock inte någon allmän befogenhet att ändra sitt tidigare beslut i sak.  

Beslut om åtgärder mot onlinegränssnitt kan många gånger behöva rikta 
sig inte bara mot den enskilde näringsidkaren utan även mot en 
värdtjänstleverantör eller internetleverantör. Om näringsidkaren har anlitat 
en värdtjänstleverantör för lagring av informationen på internet, bör 
uppmaningen snarare i första hand riktas mot värdtjänstleverantören. I 
andra fall kan i stället internetleverantören uppmanas att vidta åtgärder, 
såsom att ta in ett varningsmeddelande (jfr propositionen Nya 
befogenheter på konsumentområdet [prop. 2019/20:120], s. 100–101). 
Inte sällan är det alltså en tredje part inblandad i genomförandet av 
åtgärden mot gränssnittet. Om det inte längre finns skäl för åtgärden talar 
rättssäkerhetsskäl för att den ekonomiska aktören enkelt och smidigt ska 
kunna få ett beslut från marknadskontrollmyndigheten om att skyldigheten 
inte består, för att kunna visa upp för värdtjänstleverantören eller 
internetleverantören. Det bör därför, på liknande sätt som regleringen i 
41 b § marknadsföringslagen, anges i produktlagarna att när ändrade 
förhållanden motiverar det ska en marknadskontrollmyndighet besluta att 
en skyldighet att vidta en åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla.  

Åtgärdernas formella form och vem åtgärder kan riktas mot 
I det lagstiftningsärende som innebar ändringar i nio produktlagar, i vilka 
ändringar trädde i kraft den 16 juli 2021 (prop. 2020/21:189), har det 
beträffande de där tilldelade befogenheterna angetts i lagtexten att 
marknadskontrollmyndigheten har befogenhet att besluta om vissa 
närmare angivna åtgärder enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Samma metod bör användas i detta lagstiftningsärende. 

Åtgärdernas formella form preciseras därmed inte. Det är inte heller 
nödvändigt att göra det. Det är dock naturligt att åtgärder som att till 
exempel kräva handlingar från en ekonomisk aktör eller kräva att få 
tillträde till en lokal sker i form av ett föreläggande som riktas mot den 
ekonomiska aktören (jfr propositionen Ny lag om leksakers säkerhet [prop. 
2010/11:65], s. 73 och propositionen Kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om personlig skyddsutrustning [prop. 2017/18:51], s. 28). 
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 Det kan förtydligas att i begreppet föreläggande ligger såväl att det kan 
röra sig om ett påbud att vidta en viss åtgärd som ett förbud mot att vidta 
en åtgärd (se vidare avsnitt 4.4). Utkastet föreslår i avsnitt 4.4 att 
förelägganden och andra beslut ska få förenas med vite. 

I förekommande fall kan ett föreläggande behöva riktas mot fler än en 
ekonomisk aktör. Att en marknadskontrollmyndighet har denna möjlighet 
behöver dock inte anges uttryckligen i lagtexten i produktlagarna. 

4.2 Det bör inte införas en rätt att begära 
varuprover kostnadsfritt 

Utkastets bedömning: Det bör inte införas en befogenhet för 
marknadskontrollmyndigheterna att förelägga ekonomiska aktörer att 
tillhandahålla varuprover kostnadsfritt. 
 
Utredningens förslag överensstämmer inte med utkastets bedömning. 

Utredningen föreslår en bestämmelse i en sektorsövergripande lag om att 
en marknadskontrollmyndighet ska få förelägga en ekonomisk aktör att 
tillhandahålla varuprover kostnadsfritt. 

Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som uttalar sig i 
frågan är negativa till utredningens förslag. Småföretagarnas Riksförbund 
och Teknikföretagen påpekar att möjligheten att begära varuprover 
kostnadsfritt kan slå hårt mot små företag.  

Skälen för utkastets bedömning: Som framgår i avsnitt 4.1 kan 
marknadskontrollmyndigheterna med stöd av artikel 14.4 j införskaffa 
varuprover på olika sätt, i syfte att identifiera bristande överensstämmelse 
och erhålla bevis. 

Utredningen anför att de flesta marknadskontrollmyndigheter i dag har 
möjlighet att begära varuprover kostnadsfritt från ekonomiska aktörer. 
Utredningen anser att en sådan möjlighet även bör finnas framöver och har 
därför föreslagit att det i en sektorsövergripande lag ska framgå att en 
marknadskontrollmyndighet får förelägga en ekonomisk aktör att 
tillhandahålla varuprover kostnadsfritt. 

Det finns sektorsreglering i unionsrätten som innebär att den 
ekonomiska aktören kan avkrävas provexemplar av produkterna 
kostnadsfritt (se exempelvis artikel 93.3 a i förordning [EU] 2017/745). 
Det finns också flera produktlagar där huvudregeln är att varuprover och 
liknande ska vara kostnadsfria, men där marknadskontrollmyndigheten 
ska ersätta den ekonomiska aktören för dessa om det finns särskilda skäl 
för det (se exempelvis 6 § lagen med kompletterande bestämmelser till 
EU:s textilmärkningsförordning och 9 § lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning).  

Om det i samtliga produktlagar skulle införas en generell rätt för 
marknadskontrollmyndigheterna att begära varuprover kostnadsfritt, 
skulle det minska risken för att kostnaden blir styrande vid 
marknadskontrollmyndighetens val av vilka produkter som ska 
kontrolleras. En marknadskontrollmyndighet skulle självfallet också ha att 
beakta proportionalitetsprincipen vid utövandet av en sådan befogenhet 
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och således behöva överväga andra, för den ekonomiska aktören mindre 
ingripande, alternativ än att begära att få ett varuprov kostnadsfritt. 

Å andra sidan kan, som Småföretagarnas riksförbund och 
Teknikföretagen framhåller, en möjlighet att begära varuprover 
kostnadsfritt slå hårt mot små företag. En sådan reglering är inte heller 
något som krävs för att Sverige ska uppfylla de unionsrättsliga 
förpliktelser som följer av EU:s marknadskontrollförordning. 

När de befintliga bestämmelserna om kostnadsfria varuprover har 
införts i vissa av produktlagarna har det föregåtts av överväganden rörande 
lämpligheten av en sådan reglering inom just den berörda sektorn. Om ett 
generellt kostnadsansvar för ekonomiska aktörer skulle införas, i samtliga 
produktlagar, skulle det kunna få orimliga konsekvenser för enskilda 
aktörer i vissa sektorer. Små företag skulle kunna behöva betala höga 
kostnader för att tillhandahålla varuprover, vilka efter kontroll av 
marknadskontrollmyndigheten kan visa att företagen följer gällande 
regelverk.  

Utkastet bedömer därför sammantaget att utredningens förslag om att 
marknadskontrollmyndigheterna ska få förelägga ekonomiska aktörer att 
tillhandahålla varuprover kostnadsfritt inte bör genomföras.  

4.3 Möjlighet att ta hjälp av Polismyndigheten 

Utkastets förslag: På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska 
Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs när marknadskontroll-
myndigheten vidtar åtgärder för marknadskontroll enligt artikel 14.4 i 
EU:s marknadskontrollförordning. Det ska gälla om det på grund av 
särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan 
att en polismans särskilda våldsbefogenheter enligt polislagen behöver 
tillgripas, eller om det annars finns synnerliga skäl.  

Utkastets bedömning: Det bör inte införas bestämmelser om rätt för 
en marknadskontrollmyndighet att vid en inspektion omhänderta 
handlingar eller varuprover eller om att begära handräckning av 
Kronofogdemyndigheten för att genomföra sådana omhändertaganden 
eller för att få tillträde till lokaler. 

 
Utredningens förslag och bedömning överensstämmer till viss del 

med utkastets. Utredningen föreslår att en marknadskontrollmyndighet ska 
få begära att Polismyndigheten lämnar den hjälp som behövs för att 
tillträde i samband med en inspektion ska kunna ske. Utredningen föreslår 
att en marknadskontrollmyndighet vid en inspektion på plats ska få 
omhänderta handlingar och liknande som avses i artikel 14.4 a–14.4 c i 
EU:s marknadskontrollförordning och varuprover som avses i 
artikel 14.4 j, om det kan befaras att en produkt utgör en allvarlig risk och 
den ekonomiska aktören inte följer ett föreläggande om att omedelbart 
lämna ut handlingen eller varuprovet eller om det kan befaras att aktören 
kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra handlingar eller 
varuprover. Utredningen föreslår att en marknadskontrollmyndighet ska få 
begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra 
sådana omhändertaganden av handlingar eller varuprover samt för att få 
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 tillträde vid en oanmäld inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt 
för allmänheten. Vid handräckning gäller enligt utredningen 
bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som 
inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.  

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker eller har inga 
synpunkter på utredningens förslag. Kronofogdemyndigheten anser att 
även avlägsnande bör anges i bestämmelsen om tillämpliga bestämmelser 
i utsökningsbalken. Stockholms universitet (juridiska fakultetskansliet) 
anser att det bör finnas en uttalad skyldighet för marknadskontroll-
myndigheter att återlämna det som omhändertas i samband med en 
inspektion om misstankarna visar sig vara ogrundade. 

Skälen för utkastets förslag och bedömning: Vid utövandet av 
befogenheterna enligt artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning kan 
marknadskontrollmyndigheterna i vissa situationer behöva hjälp av 
Polismyndigheten. Det kan till exempel handla om att en ekonomisk aktör 
motsätter sig att en marknadskontrollmyndighet får tillträde till aktörens 
lokaler för att kontrollera att produkterna uppfyller gällande krav.  

Det finns som utredningen redogör för i flera fall i produktlagarna 
möjlighet att begära hjälp av Polismyndigheten för att produktkontroll i 
praktiken ska kunna utföras. I åtta av de nio produktlagar där nya 
bestämmelser om marknadskontroll trädde i kraft den 16 juli 2021 anges 
det att på begäran av en marknadskontrollmyndighet ska 
Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar 
åtgärder enligt artikel 14.4 a, 14.4 b, 14.4 e eller 14.4 j i EU:s 
marknadskontrollförordning. Detta gäller under förutsättning att det på 
grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas 
utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) 
behöver tillgripas, eller om det annars finns synnerliga skäl. I 10 § 6 
polislagen anges att en polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga 
och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för 
att genomföra en tjänsteåtgärd, om polismannen med laga stöd har att 
bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum 
eller område, biträda någon i myndighetens utövning med en sådan eller 
någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är 
föreskrivet om detta.  

För att marknadskontrollmyndigheterna effektivt ska kunna använda sig 
av de befogenheter som anges i artikel 14.4 i EU:s marknadskontroll-
förordning bör det för kontrollen av produkterna finnas möjlighet för 
marknadskontrollmyndigheterna att när så är nödvändigt ta hjälp av 
Polismyndigheten. Samtliga produktlagar bör därför innehålla en 
möjlighet för en marknadskontrollmyndighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4. En 
förutsättning för en begäran bör vara att det kan befaras att en åtgärd inte 
kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § 
polislagen behöver användas, eller om det annars finns synnerliga skäl.  

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr prop. 2010/11:65 s. 67–68 och 
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110–111 och propositionen Kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar [prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).  

Utredningen föreslår att det i en sektorsövergripande lag ska införas 
bestämmelser om rätt för en marknadskontrollmyndighet att vid en 
inspektion på plats omhänderta handlingar eller varuprover om det kan 
befaras att en produkt utgör en allvarlig risk och den ekonomiska aktören 
inte följer ett föreläggande om att omedelbart lämna ut handlingen eller 
varuprovet, eller om det kan befaras att den ekonomiska aktören kommer 
att undanhålla, förvanska eller förstöra handlingar eller varuprover. 
Utredningen föreslår att en marknadskontrollmyndighet ska få begära 
handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra sådana 
omhändertaganden samt för att kunna få tillträde vid en oanmäld 
inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt för allmänheten.  

Utredningen har dock inte angett i vilken omfattning 
marknadskontrollmyndigheterna i praktiken har behov av att kunna 
omhänderta handlingar eller varuprover vid en inspektion på plats. Det kan 
i sammanhanget konstateras att en marknadskontrollmyndighet med stöd 
av artikel 19.1 andra stycket förordning (EG) nr 765/2008 sedan år 2010 
har haft rätt att kräva handlingar och provexemplar av ekonomiska aktörer 
och att ha tillträde till de ekonomiska aktörernas lokaler. I avsaknad av 
underlag som visar på ett tydligt behov för marknadskontroll-
myndigheterna att kunna omhänderta handlingar och varuprover finns det 
inte anledning att i nuläget gå vidare med en reglering som innebär att det 
i alla produktlagar finns sådana bestämmelser om omhändertagande och 
hjälp av Kronofogdemyndigheten som utredningen föreslår. Med stöd av 
de befogenheter som anges i artikel 14.4 i EU:s marknadskontroll-
förordning kommer marknadskontrollmyndigheterna att ha flera olika 
verktyg för att kontrollera och ingripa mot produkter som utgör en allvarlig 
risk.  

Eftersom det föreslås att en marknadskontrollmyndighet under vissa 
förutsättningar ska kunna begära hjälp av Polismyndigheten när den vidtar 
åtgärder enligt artikel 14.4, däribland tillträde till en ekonomisk aktörs 
lokaler, finns det inte behov av att även Kronofogdemyndigheten ska 
kunna ge sådan hjälp. 

Eftersom det inte lämnas några sådana lagförslag om omhändertagande 
som utredningen föreslår är synpunkterna från Kronofogdemyndigheten 
och Stockholms universitet (juridiska fakultetskansliet) inte aktuella i detta 
lagstiftningsärende. 

4.4 Förelägganden och andra beslut i samband med 
marknadskontroll 

Utkastets förslag: En marknadskontrollmyndighet ska få besluta de 
förelägganden som behövs för att EU:s marknadskontrollförordning, i 
den ursprungliga lydelsen, ska följas. 

Ett beslut om åtgärd för marknadskontroll enligt artikel 14.4 i 
förordningen eller ett föreläggande om att förordningen ska följas ska 
få förenas med vite och marknadskontrollmyndigheten ska få bestämma 
att ett sådant beslut eller föreläggande ska gälla omedelbart.  
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 I flera produktlagar ska det göras redaktionella anpassningar som 
innebär att ordet förbud tas bort från lagtexten. 

Utkastets bedömning: Det bör inte införas särskilda bestämmelser 
om inspektionsbeslut i produktlagarna. Det bör inte särskilt anges att 
rätten att besluta förelägganden även innefattar en rätt att besluta om 
förbud. 
 
Utredningens förslag och bedömning överensstämmer delvis med 

utkastets. Utredningen föreslår att bestämmelser om förelägganden, vite 
och besluts omedelbara verkställbarhet ska framgå i en sektors-
övergripande lag. Utredningen föreslår att det i den sektorsövergripande 
lagen ska framgå att ett beslut om en inspektion i ett utrymme som inte är 
tillgängligt för allmänheten ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. 
När en oanmäld inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt för 
allmänheten inleds, ska enligt lagen inspektionsbeslutet överlämnas till 
den som inspektionen ska genomföras hos. Om detta inte är möjligt ska 
den berörda ekonomiska aktören underrättas om beslutet i efterhand. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker eller har 
inget att invända mot utredningens förslag om förelägganden, vite och 
besluts omedelbara verkställbarhet. Konsumentverket anser att det bör 
införas en möjlighet att fatta interimistiska beslut i avvaktan på att 
kontrollen av en produkt slutförs. Arbetsmiljöverket anser att det bör 
förtydligas i den sektorsövergripande lagen att det ska finnas ett beslut om 
inspektion vid inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt för 
allmänheten. Sveriges Advokatsamfund anser att det bör framgå i den 
sektorsövergripande lagen att samtliga beslut och åtgärder av 
marknadskontrollmyndigheter ska motiveras i enlighet med 
förvaltningslagen och artikel 18 i EU:s marknadskontrollförordning. 

Skälen för utkastets förslag och bedömning 
Överträdelser av EU:s marknadskontrollförordning 
I artikel 41 i EU:s marknadskontrollförordning anges bland annat att 
medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av 
förordningen som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer. Sanktionerna 
ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.  

EU:s marknadskontrollförordning utgör ett ramverk med bestämmelser 
om marknadskontrollåtgärder och innehåller endast ett fåtal bestämmelser 
med produktkrav. Det finns dock några bestämmelser som inför 
skyldigheter för ekonomiska aktörer. Artikel 4 är ett exempel på en sådan 
bestämmelse. Enligt artikeln krävs det, oberoende av de skyldigheter som 
fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen, en 
ansvarig ekonomisk aktör som är etablerad inom EU för att vissa angivna 
produkter ska få släppas ut på unionsmarknaden. Om en produkt släpps ut 
på marknaden utan att det finns en sådan ansvarig ekonomisk aktör eller 
om aktören inte fullgör sina uppgifter, bör det kunna leda till att den 
relevanta aktören åläggs en sanktion. På motsvarande sätt bör tillverkaren 
eller tillverkarens representant kunna åläggas en sanktion om de inte upp-
fyller sina skyldigheter enligt artikel 5. 



  

  

 

154 

Sanktionsbestämmelser för överträdelser av EU:s marknadskontroll-
förordning bör därför införas i produktlagarna.  

Med tanke på de överträdelser som kan komma i fråga är vite en lämplig 
sanktion. Det är en effektiv och avskräckande ekonomisk sanktion som 
många ekonomiska aktörer och även marknadskontrollmyndigheterna är 
bekanta med och som redan förekommer i flertalet produktlagar. Vite som 
beslutas ska enligt 3 § lagen (1985:206) om viten (viteslagen) fastställas 
till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om mottagarens 
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmå 
den som det riktas mot att följa det föreläggande som är förenat med vite. 
Möjligheten att förena nödvändiga förelägganden med vite i syfte att 
säkerställa att regelverket följs är också en proportionerlig åtgärd. 
Sanktionsmöjligheten är anpassningsbar då beloppet kan bestämmas bland 
annat med hänsyn till hur angeläget det är att föreläggandet följs och då 
det både kan fastställas till ett bestämt eller löpande vite. Om ett 
föreläggande inte följs kan myndigheten behöva upprepa föreläggandet. 
Det kan i dessa fall vara lämpligt att höja vitesbeloppet. 

Ett tänkbart alternativ är att, antingen tillsammans med eller i stället för 
en vitessanktion, införa en möjlighet för marknadskontrollmyndigheterna 
att utfärda en sanktionsavgift vid överträdelser av förordningen. En 
sanktionsavgift skulle emellertid i enskilda fall kunna ge oproportionerliga 
effekter i förhållande till den begångna överträdelsens art. Det bedöms 
varken lämpligt eller nödvändigt att införa sanktionsavgifter för 
överträdelser av EU:s marknadskontrollförordning. Utkastet bedömer att 
vite är en tillräcklig sanktion för att beivra de överträdelser av EU:s 
marknadskontrollförordning som kan komma i fråga och att vite uppfyller 
kraven enligt artikel 41 i förordningen. Som anges i avsnitt 4.5 bör det i 
produktlagarna inte heller införas några bestämmelser om 
sanktionsavgifter vid överträdelser av kraven i den harmoniserade 
unionslagstiftningen i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning.  

Det bör därför anges i produktlagarna att en marknadskontrollmyndighet 
får besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning, i den ursprungliga lydelsen, ska följas av en 
ekonomisk aktör. Ett föreläggande bör få förenas med vite. Om en 
ekonomisk aktör inte följer ett föreläggande som är förenat med vite har 
marknadskontrollmyndigheten möjlighet att ansöka om utdömande av 
vitet.  

Beslut om åtgärder enligt artikel 14.4 i EU:s 
marknadskontrollförordning 
Det påtryckningsmedel som vite utgör behöver även finnas tillgängligt för 
marknadskontrollmyndigheterna när de fattar beslut om de åtgärder som 
anges i artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning, vilket många 
gånger naturligen sker i formen av ett föreläggande. Det kan till exempel 
handla om att marknadskontrollmyndigheten förelägger en ekonomisk 
aktör att tillhandahålla sådana handlingar som avses i artikel 14.4 a (se 
även avsnitt 4.1). Det bör därför framgå i produktlagarna att ett beslut om 
åtgärder enligt artikel 14.4 får förenas med vite. 

En marknadskontrollmyndighet har därmed befogenhet att vid vite 
besluta de förelägganden som behövs för att säkerställa att produkter som 
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 omfattas av unionsrättsakterna i bilaga I till EU:s marknadskontroll-
förordning och som tillhandahålls på marknaden uppfyller gällande krav. 
Genom att besluta förelägganden kan en marknadskontrollmyndighet 
exempelvis kräva att en ekonomisk aktör vidtar lämpliga åtgärder för att 
få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk 
enligt artikel 14.4 g. Förelägganden kan även beslutas för att en 
marknadskontrollmyndighet ska kunna bedriva en effektiv 
kontrollverksamhet, till exempel för att myndigheten ska kunna få tillträde 
till de lokaler som en ekonomisk aktör använder.  

Anpassningar av befintliga bestämmelser om förelägganden och förbud 
I flera av de produktlagar som behandlas i detta lagstiftningsärende finns 
det bestämmelser som anger att en tillsynsmyndighet får besluta om 
förelägganden eller förbud. I begreppet föreläggande ligger såväl att det 
kan röra sig om ett påbud att vidta en viss åtgärd som ett förbud mot en 
åtgärd. Därför bör endast begreppet föreläggande användas i dessa 
bestämmelser, utan att detta ändrar tillämpningen av bestämmelserna. 
Ändring bör göras i följande produktlagar:   
 
• lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner 
• lagen om leksakers säkerhet 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärknings-

förordning 
• lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar 
• radioutrustningslagen 
• lagen om marin utrustning 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

personlig skyddsutrustning 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärknings-

förordning 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärknings-

förordning 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gas-

anordningar. 

Marknadskontrollmyndigheten bör få bestämma att beslut gäller 
omedelbart 
Artikel 18 i EU:s marknadskontrollförordning innehåller processuella 
rättigheter för ekonomiska aktörer. Enligt artikel 18.1 ska alla åtgärder, 
beslut eller förelägganden som fattas eller vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna enligt harmoniserad unionslagstiftning 
eller enligt EU:s marknadskontrollförordning ange de exakta grunder som 
de baseras på. Varje sådan åtgärd, beslut eller föreläggande ska enligt 
artikel 18.2 utan dröjsmål meddelas den berörda ekonomiska aktören, som 
samtidigt ska underrättas om vilka rättsmedel som står till dennes 
förfogande enligt lagstiftningen i medlemsstaten i fråga och vilka 
tidsfrister som gäller för dessa rättsmedel. Innan en åtgärd, ett beslut eller 
ett föreläggande enligt artikel 18.1 fattas eller vidtas ska den berörda 
ekonomiska aktören, enligt artikel 18.3, ges tillfälle att yttra sig inom 
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rimlig tid som inte får vara kortare än tio arbetsdagar, förutsatt att det inte 
är möjligt att ge den ekonomiska aktören den möjligheten därför att 
åtgärden, beslutet eller föreläggandet är brådskande på grund av hälso- 
eller säkerhetskrav eller andra skäl som rör de allmänintressen som 
omfattas av den berörda harmoniserade unionslagstiftningen. Om 
åtgärden, beslutet eller föreläggandet fattas eller vidtas utan att den 
ekonomiska aktören har fått möjlighet att yttra sig ska den ekonomiska 
aktören ges denna möjlighet så snart som möjligt i efterhand, och åtgärden, 
beslutet eller föreläggandet ska skyndsamt ses över av 
marknadskontrollmyndigheten.   

Som utredningen framhåller finns det ofta behov av att ett beslut om 
åtgärd enligt artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning eller ett 
förläggande om att förordningen ska följas gäller omedelbart. Det kan till 
exempel handla om att marknadskontrollmyndigheten omedelbart behöver 
ta del av en ekonomisk aktörs handlingar eller att en ekonomisk aktör 
omedelbart måste se till att en produkt inte utgör en risk.  

I likhet med vad som redan i dag gäller enligt flera av produktlagarna 
bör marknadskontrollmyndigheterna, när de fattar beslut om åtgärd enligt 
artikel 14.4 eller beslutar ett föreläggande för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas, få bestämma att beslutet ska gälla 
omedelbart. Det är inte tydligt om denna möjlighet till omedelbar 
verkställbarhet ryms inom artikel 18.3 i EU:s marknadskontroll-
förordning. Regleringen bör därför framgå i produktlagarna.  

I 35 § förvaltningslagen finns en bestämmelse om när beslut får 
verkställas. Bestämmelsen innehåller dock vissa rekvisit som begränsar de 
fall då den kan tillämpas. Det är därför lämpligt att produktlagarna 
innehåller en särskild bestämmelse om att en marknadskontrollmyndighet 
ska få bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. 

Konsumentverket anser att det bör införas en möjlighet att fatta 
interimistiska beslut i avvaktan på att kontrollen av en produkt slutförs. 
Utredningen har inte utrett frågan om interimistiska förbud närmare. Det 
är därmed inte möjligt att i detta sammanhang föreslå sådana förbud. 

Det behövs inga särskilda bestämmelser om inspektionsbeslut 
Utredningen föreslår att ett beslut om en inspektion i ett utrymme som inte 
är tillgängligt för allmänheten ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. 
Beslutet ska innehålla uppgifter om föremålet för inspektionen, tidpunkten 
när inspektionen ska börja, marknadskontrollmyndigheternas 
befogenheter och möjligheten för den ekonomiska aktören att överklaga 
beslutet. Vidare föreslår utredningen att när en oanmäld inspektion i ett 
utrymme som inte är tillgängligt för allmänheten inleds, ska 
inspektionsbeslutet överlämnas till den som inspektionen ska genomföras 
hos. Om detta inte är möjligt ska den ekonomiska aktören underrättas om 
beslutet i efterhand.  

Artikel 18 i EU:s marknadskontrollförordning innehåller processuella 
rättigheter för ekonomiska aktörer som, när artikeln tillämpas av 
marknadskontrollmyndigheterna, tillgodoser motsvarande processuella 
rättssäkerhetsgarantier som utredningen önskar fastställa genom 
lagförslagen. Det finns därmed inte behov av att gå vidare med 
utredningens förslag i denna del.  
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 Advokatsamfundet anser att det i den av utredningen föreslagna 
sektorsövergripande lagen bör framgå att samtliga beslut och åtgärder av 
marknadskontrollmyndigheter ska motiveras i enlighet med artikel 18 och 
förvaltningslagen. Arbetsmiljöverket anser att det i den 
sektorsövergripande lagen bör förtydligas att det ska finnas ett beslut om 
inspektion vid inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt för 
allmänheten.  

Det behövs ingen reglering i produktlagarna för att förvaltningslagen 
och artikel 18 ska gälla för marknadskontrollmyndigheterna. Av 
artikel 18.1 följer att samtliga beslut – inklusive beslut om inspektioner – 
som marknadskontrollmyndigheterna fattar enligt harmoniserad 
unionslagstiftning eller enligt EU:s marknadskontrollförordning ska ange 
de exakta grunder som de baseras på. Förvaltningslagen och dess 
bestämmelser om motivering av beslut gäller för 
marknadskontrollmyndigheterna i den mån inte en annan lag eller en 
förordning innehåller en bestämmelse som avviker från lagen (4 §). Vid 
tillämpningen av 4 § jämställs en EU-förordning med svensk lag. I 
artikel 18.2 och 18.3 i förordningen ges vidare regler som sammantaget 
innebär att en marknadskontrollmyndighet är skyldig att handlägga 
ärenden och beslut skyndsamt och transparent, och att myndigheten ska 
tillförsäkra den ekonomiska aktörens rättssäkerhet. Reglerna i artikel 18 i 
förordningen är av central betydelse för marknadskontrollmyndigheternas 
handläggning. 

4.5 Sanktioner vid överträdelser av den 
harmoniserade unionslagstiftningen 

Utkastets bedömning: Det bör inte införas nya bestämmelser om 
sanktioner för överträdelser av den harmoniserade unionslagstiftning 
som förtecknas i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning. 
 
Utredningens förslag överensstämmer inte med utkastets bedömning. 

Utredningen föreslår att det i en sektorsövergripande lag ska införas 
gemensamma bestämmelser om sanktioner för överträdelser av 
bestämmelser i EU:s marknadskontrollförordning och i den harmoniserade 
unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I till förordningen. Enligt 
utredningens förslag ska de gemensamma bestämmelserna tillämpas i 
stället för de sanktionsbestämmelser som nu finns i de enskilda 
produktlagarna när överträdelsen avser produktrelaterade krav i den 
harmoniserade unionslagstiftningen.  

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker eller har 
inga invändningar mot förslaget. Flera remissinstanser, bland annat 
Boverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket och 
Naturvårdsverket, framhåller att det inte framgår av utredningens förslag 
vilka överträdelser som ska omfattas av sanktionssystemet. 
Kemikalieinspektionen anser att det finns sådana brister i det föreslagna 
sanktionsavgiftssystemet att det inte kan tillstyrkas. Myndigheten 
framhåller att det i åtskilliga tidigare lagstiftningsärenden har ansetts att 
ett system med sanktionsavgifter bara bör omfatta sådana överträdelser 



  

  

 

158 

som typiskt sett är lätta att konstatera, utan någon mer ingående utredning 
och som är klara och tydliga för den enskilde. Myndigheten anser att det 
saknas underlag för att avgöra om samtliga överträdelser som föreslås leda 
till sanktionsavgift lämpar sig för sanktionsavgift. Sveriges 
Advokatsamfund har uppfattningen att reglerna i EU:s 
marknadskontrollförordning är utformade på ett sådant sätt att det kan 
uppkomma situationer som kräver betydande skönsmässiga bedömningar, 
varför ett strikt ansvar inte bör tillämpas.  

Skälen för utkastets bedömning 
Vad kraven i EU:s marknadskontrollförordning innebär 
I artikel 41 i EU:s marknadskontrollförordning anges att medlemsstaterna 
ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av förordningen och 
den harmoniserade unionslagstiftning som förtecknas i bilaga II till 
förordningen som inför skyldigheter för ekonomiska aktörer och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas i enlighet med 
nationell rätt. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Vidare anges i artikel 14.4 i att medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter ska tilldelas befogenhet att fastställa 
påföljder i enlighet med artikel 41. 

Att medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser 
av förordningen innebär att det ska finnas nationella bestämmelser om 
sanktioner för en ekonomisk aktör som överträder bestämmelser i 
förordningen. I avsnitt 4.4 föreslås att en marknadskontrollmyndighet ska 
få besluta de förelägganden som behövs för att förordningen ska följas. Ett 
sådant beslut ska få förenas med vite.  

När det gäller de 19 unionsrättsakter som förtecknas i bilaga II till 
förordningen saknar dessa akter egna bestämmelser om sanktioner. 
Artikel 41 i förordningen innebär därmed ett krav på medlemsstaterna att 
tillgodose att befintlig nationell reglering, som införlivar eller 
kompletterar dessa unionsrättsakter, innehåller sanktioner.  

Det behövs inte några nya sanktionsbestämmelser för överträdelser av 
den harmoniserade unionslagstiftningen 
I produktlagarna finns det, som utredningen redogör för, någon form av 
sanktionsmöjlighet i förhållande till samtliga unionsrättsakter som 
omfattas av EU:s marknadskontrollförordning – det vill säga de 
unionsrättsakter som anges i bilaga I till förordningen. Sverige uppfyller 
således det grundläggande kravet på att ha fastställda regler om sanktioner 
för överträdelser av de unionsrättsakter som anges i den särskilda 
förteckningen i bilaga II till förordningen. Det finns därför inte något 
unionsrättsligt krav att införa ytterligare regler om sanktioner vid sådana 
överträdelser.  

Det finns en stor variation när det gäller val av sanktioner och 
utformning av sanktionsregler i produktlagarna. Som exempel kan nämnas 
att det i vissa fall finns möjlighet till vite medan överträdelser i andra fall 
även kan leda till sanktionsavgift eller straff samt att det i vissa fall krävs 
uppsåt, oaktsamhet eller synnerliga skäl för sanktionsavgift medan det i 
andra fall gäller ett strikt ansvar.  



  

  

159 

 Det förhållandet att sanktionsbestämmelserna varierar mellan olika 
produktlagar kan, som utredningen framhåller, innebära att regelverket 
uppfattas som inkonsekvent och otydligt. Det kan utgöra ett skäl för att, så 
som utredningen gör, föreslå enhetliga sanktionsmöjligheter vid 
överträdelser av all harmoniserad unionslagstiftning i bilaga I till EU:s 
marknadskontrollförordning.  

När sanktionsavgifter ska införas på ett rättsområde bör detta föregås av 
överväganden om dels lämpligheten av en sanktionsavgift som sådan, dels 
för vilka överträdelser en sanktionsavgift specifikt ska kunna utgå. I 
förarbetena till bestämmelsen om förverkande i 36 kap. 4 § brottsbalken 
uttalades att sanktionsavgifter bara bör förekomma inom speciella och 
klart avgränsade rättsområden där det är relativt lätt att fastställa om en 
överträdelse skett eller inte (propositionen om ändring i brottsbalken 
[ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet] [prop. 
1981/82:142], s. 21–22). Lagstiftaren har hänvisat till dessa uttalanden i 
senare lagstiftningsärenden. 

Som flera remissinstanser framhåller framgår det inte av utredningens 
förslag vilka överträdelser som skulle kunna komma att beläggas med 
sanktionsavgift. Utkastet instämmer i Kemikalieinspektionens uppfattning 
att det saknas tillräckligt underlag för att kunna avgöra om samtliga 
överträdelser som skulle kunna leda till sanktionsavgift, om enhetliga 
sanktionsbestämmelser skulle införas, faktiskt lämpar sig för 
sanktionsavgift. Som Advokatsamfundet framhåller kan det vid en 
tillämpning av EU:s marknadskontrollförordning uppkomma situationer 
som kräver betydande skönsmässiga bedömningar. I sådana situationer 
kan det vara olämpligt med sanktionsavgifter. 

Till detta kommer att, som framhållits ovan i detta avsnitt, Sverige 
genom nuvarande reglering i produktlagstiftningen uppfyller det 
grundläggande kravet på att fastställa regler om sanktioner för 
överträdelser av de unionsrättsakter som förtecknas i bilaga II till EU:s 
marknadskontrollförordning. Förordningen innebär således inte i sig ett 
behov av eller krav på att införa enhetliga sanktionsbestämmelser.  

Utkastet bedömer därför sammantaget att utredningens förslag om att 
införa enhetliga sanktionsbestämmelser för överträdelser av den 
harmoniserade unionslagstiftningen i bilaga I till EU:s marknadskontroll-
förordning inte bör genomföras. 

4.6 Förbud mot dubbelbestraffning 

Utkastets förslag: Det ska i lagen om åtgärder mot buller och avgaser 
från mobila maskiner samt i fordonslagen införas en ny bestämmelse 
med innebörden att straff inte får dömas ut för en gärning som omfattas 
av ett föreläggande som har förenats med vite, om en ansökan om 
utdömande av vitet har gjorts.  

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. 

Utredningen föreslår att det i en sektorsövergripande lag ska införas en 
gemensam bestämmelse om förbud mot att besluta sanktionsavgift för en 
överträdelse som har lett till straff eller som omfattas av ett föreläggande 
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eller förbud vid vite om samma överträdelse ligger till grund för en 
ansökan om utdömande av vitet. Utredningen föreslår vidare att det i lagen 
om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner ska införas en 
bestämmelse som stadgar att den som har åsidosatt ett vitesföreläggande 
eller vitesförbud inte får dömas till straff för en gärning som ligger till 
grund för en ansökan om utdömande av vitet. 

Remissinstanserna: Det är endast ett fåtal remissinstanser som berör 
förslaget om dubbelbestraffningsförbud. Arbetsmiljöverket efterfrågar en 
diskussion om vad som utgör samma gärning vid marknadskontroll utifrån 
Europadomstolens och EU-domstolens praxis samt ett förtydligande 
avseende hur lagstiftaren ser på frågan om olika överträdelser jämfört med 
samma gärning.  

Skälen för utkastets förslag: När produktlagarna kompletteras med 
bestämmelser om marknadskontrollmyndigheternas faktiska kontroll-
befogenheter (se avsnitt 4.1–4.4) finns det behov av följdändringar 
kopplade till bland annat förslaget att marknadskontrollmyndigheterna ska 
få förena ett beslut med vite. 

I flera produktlagar finns det bestämmelser som medför möjligheter för 
myndigheterna att besluta om sanktionsavgift eller om straff för vissa 
gärningar. 

Av Europakonventionen och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna framgår det att ingen får bli lagförd eller 
straffad två gånger för samma brott (gärning), det så kallade 
dubbelbestraffningsförbudet. Som regeringen har konstaterat i flera 
lagstiftningsärenden får begreppet straff i den mening som avses i 
Europakonventionen anses omfatta vite (se propositionen Administrativa 
sanktioner på yrkesfiskets område [prop. 2007/08:107], s. 24 och 
propositionen Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och 
arbetstidsreglerna [prop. 2012/13:143], s. 69). Om ett vite har dömts ut bör 
det därför inte vara möjligt att besluta om en sanktion – administrativ eller 
straffrättslig – för samma sak. Sådant hinder uppkommer när det inleds en 
domstolsprocess angående frågan om utdömande av vite (jfr NJA 2013 
s. 502 och prop. 2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk, 
s. 228 och 389). Ett föreläggande om vite bör därför inte hindra ett senare 
straff eller ingripande med sanktionsavgift så länge som 
marknadskontrollmyndigheten inte har ansökt om utdömande av vitet. När 
marknadskontrollmyndigheten har ansökt om utdömande av vitet bör 
myndigheten dock vara förhindrad att besluta om sanktionsavgift för en 
överträdelse som omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite, 
och inte heller bör då straff få dömas ut för en gärning som omfattas av 
vitesföreläggandet. 

Det har inte framkommit behov av att införa förbud mot att meddela 
förelägganden vid vite mot en ekonomisk aktör efter det att ett straffrättslig 
förfarande inletts. Enligt utkastets mening motiverar den eventuella risken 
för en sådan tillämpning av det nu aktuella regelverket inte att innebörden 
av dubbelbestraffningsförbudet enligt Europakonventionen i en sådan 
situation behöver komma till särskilt uttryck i lagtexten. 

Till skillnad från utredningen föreslår utkastet inte någon generell 
möjlighet för marknadskontrollmyndigheterna att besluta om 
sanktionsavgift vid överträdelser av den harmoniserade unionslagstiftning 
som förtecknas i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning. I de 
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 produktlagar som ger en möjlighet att ta ut sanktionsavgift när 
produktrelaterade krav inte uppfylls finns det i de flesta fallen redan 
bestämmelser om förbud mot att ålägga en sådan avgift för en underlåtelse 
att följa ett föreläggande som har förenats med vite, vilka också hindrar 
dubbla prövningar. Därför finns det inget behov av att i fråga om dessa 
lagar, med anledning av de föreslagna nya bestämmelserna som ger en 
möjlighet att förena en marknadskontrollmyndighets beslut med vite, 
införa ett förbud som syftar till att förhindra risken för dubbla processer 
och bestraffning av både sanktionsavgift och vite.  

Däremot saknas motsvarande förbud i lagen om åtgärder mot buller och 
avgaser från mobila maskiner respektive i fordonslagen. För att undvika 
att samma gärning blir föremål för dubbla prövningar och straff bör det i 
dessa lagar anges att straff inte får dömas ut för en gärning som omfattas 
av ett föreläggande som har förenats med vite, om en ansökan om 
utdömande av vitet har gjorts. 

En utförligare diskussion, som Arbetsmiljöverket efterfrågar, om vad 
som utgör samma gärning i förhållande till olika överträdelser vid 
marknadskontroll låter sig inte göras inom ramen för detta 
lagstiftningsärende, utan får närmare tydliggöras i praxis. 

4.7 Ansvariga marknadskontrollmyndigheter 

Utkastets förslag: Det ska i produktlagarna anges att den myndighet 
som regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet. 
Produktlagarna ska även innehålla en upplysning om att bestämmelser 
om marknadskontroll finns i EU:s marknadskontrollförordning. 

Det ska i lagen om tobak och liknande produkter anges att 
Folkhälsomyndigheten är marknadskontrollmyndighet.  

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets förslag. 

Utredningen föreslår att regeringen ska utse marknadskontroll-
myndigheter och att dessa ska anges i en sektorsövergripande förordning.  

Remissinstanserna har inga invändningar mot utredningens förslag i 
denna del. Folkhälsomyndigheten tillstyrker att de utses till 
marknadskontrollmyndighet för produkter som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU.   

Skälen för utkastets förslag: Av artikel 10.2 i EU:s marknadskontroll-
förordning följer att medlemsstaterna har en skyldighet att utse en eller 
flera marknadskontrollmyndigheter i sina territorier. Medlemsstaterna ska 
också ange behörighetsområdena för de marknadskontrollmyndigheter 
som utses.  

Det ligger inom regeringens kompetens enligt 8 kap. 7 § 
regeringsformen att besluta om uppgifter för statliga myndigheter under 
regeringen. Marknadskontrollmyndigheterna och deras respektive 
behörighetsområden avseende produkter som omfattas av den 
harmoniserade unionslagstiftningen i bilaga I till EU:s 
marknadskontrollförordning kan därför framgå av bestämmelser på 
förordningsnivå.  
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Det bör därför anges i produktlagarna att den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet. Produktlagarna bör även 
innehålla en upplysning om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning. I avsnitt 5 gör utkastet bedömningen 
att endast statliga myndigheter bör utses till marknadskontrollmyndigheter 
enligt EU:s marknadskontrollförordning. 

I lagen om tobak och liknande produkter regleras ansvaret för 
produktkontroll direkt i lagen (se 7 kap. 1–8 §§) och således inte på 
förordningsnivå. Därför bör marknadskontrollansvaret framgå direkt i 
lagen, genom nya bestämmelser i 7 kap. Det bör i lagen anges att 
Folkhälsomyndigheten är marknadskontrollmyndighet för produkter som 
omfattas av direktiv 2014/40/EU. Detta innebär ett utökat ansvar jämfört 
med i dag, där myndigheten utför marknadskontroll i fråga om krav på 
innehåll och utformning av elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare. 

4.8 Avgifter för marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning 

Utkastets förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska få meddela föreskrifter om avgifter för marknads-
kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning, i den ursprungliga 
lydelsen. Kommunfullmäktige ska få meddela föreskrifter om sådana 
avgifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.  

Bemyndigandena ska ges i lagen med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn.  

Vissa produktlagar ska innehålla hänvisningar till bemyndigandena. 
 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. 

Utredningen föreslår att det i en sektorsövergripande lag ska anges att en 
marknadskontrollmyndighet får återkräva alla kostnader för utförd 
marknadskontroll om det vid kontrollen visar sig att produkten inte 
överensstämmer med gällande krav samt att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om 
ersättning för kostnader för marknadskontroll. Utredningen gör 
bedömningen att EU:s marknadskontrollförordning inte medger att 
avgifter tas ut för marknadskontroll i de fall den kontrollerade produkten 
uppfyller gällande krav, vilket bland annat påverkar avgifter på 
radioutrustningsområdet.   

Remissinstanserna: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inga 
synpunkter på slutsatsen att avgifter bara får tas ut vid bristande 
överensstämmelse men poängterar att en legal möjlighet att ta ut avgifter 
inte är tillräcklig finansiering för kommunernas verksamhet. 
Kemikalieinspektionen avstyrker förslaget eftersom utredningen är 
bristfällig. Marknadskontroll på kemikalieområdet finansieras i dag delvis 
genom årsavgifter. Enligt Kemikalieinspektionen bör årsavgifter för 
kontroll av bekämpningsmedel och biocidprodukter inte påverkas av 
förslaget eftersom det finns bestämmelser som är tillämpliga som lex 
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 specialis. I övrigt gör myndigheten bedömningen att årsavgifterna enligt 
utredningens förslag inte på samma sätt som i dag kommer att kunna 
användas för att finansiera myndighetens marknadskontroll. 
Läkemedelsverket gör bedömningen att bestämmelser om medicintekniska 
produkter i EU-lagstiftningen är tillämpliga som lex specialis. När det 
gäller kosmetiska produkter tas en årsavgift ut av alla ansvariga personer 
och översättande distributörer som har sitt säte i Sverige. För övriga 
aktörer tas en avgift ut i form av timkostnad efter avslutad 
marknadskontroll. Näringslivets regelnämnd anser att lagförslaget att 
utnyttja den möjlighet som ges i artikel 15 i EU:s marknadskontroll-
förordning innebär en överimplementering som borde ha motiverats och 
analyserats närmare. Svensk Handel anser att det är viktigt att kravet på 
ersättning för kostnader förtydligas genom en ram för vilka moment en 
marknadskontrollmyndighet ska anses ha rätt att återkräva, för att det 
annars riskerar att bli väldigt kostsamt för en ekonomisk aktör.  

Skälen för utkastets förslag: I produktlagarna finns det, som 
utredningen redogör för, i flera fall möjlighet för myndigheterna att ta ut 
en avgift för kontroll av om produkten uppfyller gällande krav i den 
harmoniserade unionslagstiftningen. I flera fall saknas det dock 
bestämmelser om avgift för kontroller. För att möjliggöra för 
marknadskontrollmyndigheterna att i framtiden kunna finansiera 
kontrollen av produkter bör det finnas en möjlighet för myndigheterna att, 
vid sidan av statlig finansiering, ta ut en avgift från ekonomiska aktörer. 

EU:s medlemsstater har stor frihet när det gäller att fastställa vilka 
skatter och avgifter som ska tas ut. Enligt artikel 110 första stycket i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är det 
dock förbjudet att belägga varor från andra medlemsstater med högre 
avgifter än vad som gäller för liknande inhemska varor. De avgifter som 
tas ut i samband med marknadskontroll får därför inte, varken direkt eller 
indirekt, diskriminera varor från andra medlemsstater. Om avgifter tas ut i 
samband med marknadskontroll ska dessa avgifter därför ingå i ett allmänt 
system för inhemska avgifter som tillämpas systematiskt enligt samma 
villkor för både inhemska och importerade produkter (dom Bresciani mot 
Amministrazione delle finanze dello Stato C-87/75, EU:C:1976:18, punkt 
11). Under förutsättning att samma avgift tas ut av såväl inhemska 
producenter som importörer finns det inte något som hindrar att en 
myndighets kostnader för kontroll av de produkter dessa sätter på 
marknaden finansieras genom uttag av en årlig avgift (dom Dansk 
Denkavit mot Landbrugsministeriet C-29/87, EU:C:1988:299, punkt 36). 
Det är även värt att framhålla att artikel 110 inte hindrar att en medlemsstat 
diskriminerar sina inhemska producenter genom att ta ut högre avgifter av 
dessa (dom Peureux C-86/78, EU:C:1979:64, punkt 32).  

Flera remissinstanser uttrycker osäkerhet kring vilken verkan artikel 15 
i EU:s marknadskontrollförordning är avsedd att ha och vilken effekt den 
får för uttaget av avgifter i Sverige, såväl årsavgifter som timtaxa. Flera 
remissinstanser framhåller vidare att det i praktiken kan vara svårt att 
särskilja marknadskontroll från annan tillsyn. I artikel 15 anges att 
medlemsstaterna får ge sina marknadskontrollmyndigheter rätt att från den 
relevanta ekonomiska aktören återkräva alla kostnader för sin verksamhet 
vid fall av bristande överensstämmelse. I artikel 15.2 anges att kostnaderna 
får inkludera kostnader för utförd provning, kostnader för att vidta vissa 
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åtgärder vid vägrad övergång till fri omsättning, kostnader för lagring och 
kostnader för verksamhet avseende produkter som inte överensstämmer 
med gällande krav och som undergår korrigerande åtgärder innan de 
övergår till fri omsättning eller släpps ut på marknaden. I skäl 49 anges att 
medlemsstaterna bör ha möjlighet att komplettera den offentliga 
finansieringen genom att från berörda ekonomiska aktörer återkräva de 
kostnader som uppstår vid marknadskontroll av produkter som befinns 
vara icke överensstämmande.  

Artikel 15 är fakultativ vilket innebär att den ger medlemsstaterna en 
möjlighet att införa eller behålla en reglering som innebär att 
marknadskontrollmyndigheterna får återkräva kostnader för sin 
verksamhet vid bristande överensstämmelse, samtidigt som artikeln inte 
innebär någon harmonisering på så sätt att den begränsar 
medlemsstaternas möjligheter att helt eller delvis finansiera 
marknadskontrollmyndigheternas verksamhet genom att ta ut avgifter från 
ekonomiska aktörer. En harmoniserande reglering med sådan innebörd 
hade inneburit ett betydande ingrepp i medlemsstaternas hittillsvarande 
rätt att själva bestämma över finansieringen av marknadskontroll-
verksamhet. En sådan reglering hade också ställt krav på ytterligare 
överväganden av EU-lagstiftaren, bland annat utifrån frågor om 
subsidiaritet, proportionalitet och kompetensfördelning. Vidare hade det 
nödvändiggjort ytterligare reglering i EU:s marknadskontrollförordning.  

Artikel 15 i EU:s marknadskontrollförordning innebär således inte att 
avgifter för kontroll av produkter som omfattas av den harmoniserade 
unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I får tas ut endast vid bristande 
överensstämmelse. Det står däremot medlemsstaterna fritt att införa 
sådana begränsningar, med stöd i nationell rätt.  

För att tillgodose att det finns förutsättningar att ta ut avgifter för 
kontrollen av samtliga produkter som omfattas av den harmoniserade 
unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I till EU:s 
marknadskontrollförordning – såväl i fråga om årsavgifter, som timtaxa 
eller andra uttag av avgift för marknadskontroll – är det lämpligt att införa 
en generell reglering i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn. Det bör i lagen anges att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. Hänvisningen 
till förordningen bör vara dynamisk så att framtida ändringar i 
förordningen kan få direkt genomslag i lagen. 

Bemyndigandet gör det möjligt för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att föreskriva om avgifter för kontroll av att 
produkter uppfyller gällande krav i den harmoniserade 
unionslagstiftningen. Sådana föreskrifter kan avse skyldighet att betala en 
årsavgift för att finansiera marknadskontrollen eller skyldighet att betala 
en avgift för kostnader som uppkommer i samband med en kontroll. I dag 
finns en skyldighet för vissa aktörer att betala årsavgift för 
Kemikalieinspektionens tillsyn av kemiska produkter samt årsavgift eller 
timbaserad avgift för Läkemedelsverket tillsyn av kosmetiska produkter 
(6 kap. förordningen [1998:940] om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och Läkemedelsverkets föreskrifter [LVFS 2013:10] om 
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 kosmetiska produkter). Bemyndigandet kan användas för att utforma 
liknande föreskrifter på marknadskontrollområdet.   

Bemyndigandet kan även användas för att föreskriva att avgifter får tas 
ut endast om den kontrollerade produkten brister i överensstämmelse med 
kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I 
till EU:s marknadskontrollförordning. Bristande överensstämmelse 
definieras i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning. En sådan 
utformning av föreskrifter svarar mot att det i produktlagarna förekommer 
begränsningar som innebär att avgift endast får tas ut om produkten brister 
i överensstämmelse. Som ett exempel kan nämnas att det i 8 § lagen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning anges 
att en leverantör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader 
för granskning av handlingar samt för provtagning och undersökning av 
prov, om det vid kontrollen visar sig att produkten inte uppfyller kraven 
enligt EU:s däckmärkningsförordning.  

I föreskrifter om avgifter som meddelas av regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer finns det utrymme att, som Svensk 
Handel efterlyser, sätta ramar och närmare specificera vilka avgifter som 
kan tas ut av ekonomiska aktörer för marknadskontroll. Föreskrifterna bör 
inte omfatta avgifter från andra än ekonomiska aktörer enligt definitionen 
i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.   

I den mån produktlagarna innehåller avgiftsbestämmelser som 
motsvarar bemyndigandet bör dessa bestämmelser upphävas eller justeras 
för att undvika dubbelreglering. Om det finns särskilda bestämmelser (lex 
specialis) om avgifter för produktkontroll i unionslagstiftningen ska dessa 
tillämpas av marknadskontrollmyndigheterna. Läkemedelsverket och 
Kemikalieinspektionen lyfter fram att det i sektorslagstiftningen för 
medicintekniska produkter respektive för biocidprodukter finns sådana 
särskilda avgiftsbestämmelser. 

I avsnitt 5 beskrivs den kontroll av produkter som kommunala 
myndigheter i dag utför. Det handlar om kontroll av kemiska produkter 
och varor, kosmetiska produkter, viss utomhusutrustning, vissa 
förbränningsmotordrivna mobila maskiner samt tobak och liknande 
produkter. Kontrollerna motsvarar rent praktiskt i vissa delar sådan 
marknadskontroll som avses i EU:s marknadskontrollförordning. För att 
göra det möjligt för kommunala myndigheter att ta ut avgifter för 
produktkontrollerna bör lagen med bemyndigande att meddela vissa 
föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn 
även innehålla ett bemyndigande för kommunfullmäktige att meddela 
föreskrifter om avgifter. SKR anser att en möjlighet att ta ut avgifter inte 
är tillräcklig finansiering. I avsnitt 8 görs bedömningen att Sveriges 
kommuner bör tilldelas statliga medel för viss rapportering till statliga 
marknadskontrollmyndigheter.  

För att lagstiftningen ska vara överskådlig bör vissa produktlagar som i 
dag innehåller avgiftsbestämmelser innehålla en upplysningsbestämmelse 
som hänvisar till bemyndigandena i lagen med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn. 
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4.9 Tystnadsplikt 

Utkastets förslag: Produktlagarna samt miljöbalken ska innehålla 
bestämmelser om tystnadsplikt som innebär att den som har tagit 
befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Produktlagarna ska ange att i det allmännas 
verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och sekretesslagen. 

Luftfartslagen ska innehålla en upplysning om att det i brottsbalken 
finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten. 

Utkastets bedömning: Det behövs ingen upplysning om 
brottsbalkens bestämmelser i andra produktlagar än luftfartslagen. 
 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. 

Utredningen föreslår att bestämmelser om tystnadsplikt ska framgå i en 
sektorsövergripande lag och föreslår att det ska anges att den som utför 
marknadskontroll inte obehörigen får röja eller utnyttja det som han eller 
hon har fått kännedom om under det att uppgifterna utfördes. Utredningen 
föreslår att det i lagen även ska införas en upplysningsbestämmelse om att 
bestämmelser om straffansvar för överträdelser av tystnadsplikten finns i 
20 kap. 3 § brottsbalken. 

Remissinstanserna lämnar inga synpunkter på utredningens förslag. 
Skälen för utkastets förslag och bedömning: EU:s marknadskontroll-

förordning ger marknadskontrollmyndigheterna befogenhet att från 
ekonomiska aktörer kräva information och dokumentation om bland annat 
specifika produkter, leveranskedjor och distributionsnäts utformning. 
Inom ramen för en marknadskontrollmyndighets verksamhet kan det 
därmed förekomma uppgifter om enskildas affärs- eller driftförhållanden, 
uppfinningar och forskningsresultat. Det kan även förekomma uppgifter 
om ekonomiska eller personliga förhållanden för den som trätt i 
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för 
marknadskontrollen.  

Enligt 30 kap. 23 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller sekretess, i den utsträckning regeringen meddelar 
föreskrifter om det, för den beskrivna typen av uppgifter i en statlig 
myndighets verksamhet som består i bland annat tillsyn med avseende på 
produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt. 
Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 
uppfinningar eller forskningsresultat endast om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgiften röjs. Marknadskontroll är en form av 
tillsyn och 30 kap. 23 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen är 
tillämplig på sådan verksamhet. Bestämmelsen förutsätter att regeringen 
föreskriver om sekretess. Sådana föreskrifter finns i 9 § offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641) och i bilagan till den förordningen. 

Sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen innebär att 
tystnadsplikt gäller för personer som har fått kännedom om sekretes-
skyddade uppgifter genom att för det allmännas räkning delta i en 
myndighets verksamhet på grund av anställning eller uppdrag hos 
myndigheten, på grund av tjänsteplikt eller på annan liknande grund 
(2 kap. 1 §). Tystnadsplikten omfattar i många fall även konsulter eller 
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 andra organ utanför den offentliga sektorn som marknadskontroll-
myndigheterna anlitar för att utföra vissa kontroller eller andra uppgifter.  

Vid marknadskontroll uppstår dock inte sällan situationer när uppgifter 
som kommer fram behöver hanteras av en vidare krets av personer än de 
som omfattas av denna reglering. Därför behövs det i dessa fall en särskild 
bestämmelse om tystnadsplikt. 

Författningsreglerad tystnadsplikt, oavsett om den följer av 
bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen eller av annan lag, utgör 
en inskränkning av yttrandefriheten enligt regeringsformen. Den som 
bryter mot tystnadsplikten kan dömas för brott mot tystnadsplikten enligt 
20 kap. 3 § brottsbalken. Utkastet anser dock, till skillnad från 
utredningen, inte att detta behöver framgå av lagtexten. Eftersom 
luftfartslagen redan innehåller en upplysning om bestämmelser om ansvar 
för brott mot tystnadsplikt (13 kap. 8 §) lägger utkastet i det fallet till den 
nya bestämmelsen om tystnadsplikt vid befattning med 
marknadskontrollärende i uppräkningen av bestämmelser om 
tystnadsplikt.  

I de produktlagar som genomför eller kompletterar unionsrättsakterna i 
bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning finns det i flera fall särskilda 
bestämmelser om tystnadsplikt i ärenden som gäller marknadskontroll 
eller tillsyn (se till exempel 8 § lagen med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och 11 kap. 65 § plan- 
och bygglagen). Bestämmelserna kan dock skilja sig åt i sin utformning 
och i vissa produktlagar saknas det bestämmelser om tystnadsplikt.  

För att skyddet för de aktuella uppgifterna ska bli heltäckande och 
likartat är det nödvändigt att i följande lagar införa bestämmelser om 
tystnadsplikt i marknadskontrollverksamhet: 
 
• miljöbalken 
• arbetsmiljölagen 
• lagen om elektromagnetisk kompatibilitet 
• lagen om måttenheter, mätningar och mätdon 
• lagen om EG-gödselmedel 
• lagen om märkning av skor 
• lagen om marknadsföring av kristallglas 
• lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner 
• fordonslagen 
• lagen om ekodesign 
• luftfartslagen 
• avgasreningslagen 
• drivmedelslagen 
• lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar 
• radioutrustningslagen 
• elsäkerhetslagen. 

 
Marknadskontroll är den verksamhet som bedrivs av och de åtgärder som 
vidtas av marknadskontrollmyndigheterna. För att det inte ska råda någon 
tvekan om att tystnadsplikten gäller även de som befattar sig med ett 
ärende som gäller marknadskontroll, till exempel den som i egenskap av 
extern tjänsteleverantör biträder marknadskontrollmyndigheten i dess 
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kontrollverksamhet, bör bestämmelsen om tystnadsplikt i sak motsvara 
innehållet i utredningens förslag, men däremot utformas något annorlunda. 
Bestämmelsen bör utformas på så sätt att det anges att den som har tagit 
befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll inte obehörigen får 
röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Att den föreslagna tystnadsplikten avgränsas med ett 
obehörighetsrekvisit innebär bland annat att uppgifter kan lämnas ut med 
samtycke, till marknadskontrollmyndigheten eller annars som en följd av 
en skyldighet i lag eller författning. 

Utkastet anser att förslaget om tystnadsplikt är proportionerligt och även 
i övrigt uppfyller de krav som gäller för begränsningar i yttrandefriheten 
enligt regeringsformen och Europakonventionen. 

Det bör också framgå av lagtexten att offentlighets- och sekretesslagen 
är tillämplig i det allmännas verksamhet. Det allmännas verksamhet 
innefattar till exempel den författningsreglerade verksamhet som en 
marknadskontrollmyndighet bedriver. 

I plan- och bygglagen och lagen om EU-miljömärket finns det redan 
bestämmelser om tystnadsplikt som innehållsmässigt motsvarar den 
reglering som föreslås införas i de nämnda produktlagarna. Dessa 
bestämmelser i de två lagarna behöver inte ersättas men däremot justeras 
så att det är tydligt att de även är tillämpliga i den verksamhet som en 
marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övriga produktlagar behöver inte ändras eftersom de redan innehåller 
tillämpliga bestämmelser om tystnadsplikt. 

4.10 Överklagande 

Utkastets förslag: Det ska i följande produktlagar finnas bestämmelser 
om rätt att överklaga en marknadskontrollmyndighets beslut:  
• arbetsmiljölagen 
• lagen om märkning av skor 
• lagen om elektromagnetisk kompatibilitet 
• lagen om måttenheter, mätningar och mätdon 
• lagen om EG-gödselmedel 
• lagen om märkning av skor 
• lagen om marknadsföring av kristallglas 
• lagen om ekodesign 
• lagen om ekodesign 
• lagen om EU-miljömärket 
• elsäkerhetslagen.  

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets. I 

utredningens förslag regleras möjligheten att överklaga en marknads-
kontrollmyndighets beslut i en sektorsövergripande lag. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft några 
invändningar mot utredningens förslag. De flesta remissinstanser har varit 
positiva till förslaget om reglering i en sektorsövergripande lag. 
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 Skälen för utkastets förslag: I den mån en marknadskontroll-
myndighets beslut innebär åligganden för en ekonomisk aktör följer det av 
allmänna förvaltningsrättsliga principer och förvaltningslagens allmänna 
regler om överklagande att sådana beslut får överklagas (se till exempel 
prop. 2010/11:65 s. 84 och propositionen Kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om gasanordningar [prop. 2017/18:178], s. 35–36). 
Arbetsmiljöverket anser att en marknadskontrollmyndighets besök i 
lokaler dit allmänheten har tillträde inte är en sådan ingripande åtgärd att 
den går att överklaga. I förarbetena till lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning anges 
att överklagande kan ske av en marknadskontrollmyndighets beslut som 
grundar sig på befogenheter som anges i förordning (EG) nr 765/2008 och 
som innebär förpliktelser för ekonomiska aktörer (prop. 2017/18:51 s. 47). 
Det anges att sådana besluts överklagbarhet följer av allmänna 
förvaltningsrättsliga principer och förvaltningslagens allmänna regler om 
överklagande. Den bedömning som tidigare gjorts är således att dessa 
beslut är överklagbara och det finns inte skäl att göra någon annan 
bedömning nu. Detta innebär att även en marknadskontrollmyndighets 
beslut att utöva befogenheten i artikel 14.4 e bör få överklagas. 

Även om beslut av en marknadskontrollmyndighet får överklagas enligt 
förvaltningslagens regler bör det av tydlighetsskäl anges uttryckligen i 
produktlagarna, bland annat så att inte de befintliga överklagande-
bestämmelserna motsatsvis kan läsas som att sådana beslut inte går att 
överklaga. Även en marknadskontrollmyndighets beslut att införskaffa 
varuprover under dold identitet bör kunna överklagas. Det bör då vara 
möjligt att begära domstolens prövning av om det funnits förutsättningar 
för marknadskontrollmyndigheten att göra ett sådant införskaffande. 

I vissa produktlagar saknas det tydliga bestämmelser om rätt att 
överklaga en marknadskontrollmyndighets beslut. Sådana bestämmelser 
bör finnas i följande lagar: 

 
• arbetsmiljölagen 
• lagen om elektromagnetisk kompatibilitet 
• lagen om måttenheter, mätningar och mätdon 
• lagen om EG-gödselmedel 
• lagen om märkning av skor 
• lagen om marknadsföring av kristallglas 
• lagen om ekodesign 
• lagen om EU-miljömärket 
• elsäkerhetslagen.  

Den nuvarande regleringen i dessa lagar varierar och utkastets förslag till 
har därför anpassats. I vissa produktlagar är det tillräckligt att anpassa den 
existerande överklagandebestämmelsen genom att uttryckligen ange att 
det är marknadskontrollmyndighetens beslut som får överklagas. I andra 
lagar har överklagandebestämmelsen kompletterats så att det uttryckligen 
anges att de beslut en marknadskontrollmyndighet fattar med stöd av 
befogenheterna i artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning såväl 
som beslut om ett föreläggande om att förordningen ska följas får 
överklagas. I lagen om marknadsföring av kristallglas saknas det 
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överklagandebestämmelser. I lagen bör det därför införas en bestämmelse 
om överklagande av en marknadskontrollmyndighets beslut. 

Härutöver görs vissa rent språkliga och redaktionella ändringar i de 
aktuella bestämmelserna i produktlagarna. 

4.11 Följdändringar 

Utkastets förslag: Hänvisningar i miljöbalken till bestämmelser om 
marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 ska ändras så att de i 
stället avser EU:s marknadskontrollförordning. I lagen om tobak och 
liknande produkter, plan- och bygglagen samt produktsäkerhetslagen 
ska hänvisningen till bestämmelser om marknadskontroll i förordning 
(EG) nr 765/2008 tas bort. I fordonslagen införs en bestämmelse som 
anger att lagen innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s 
marknadskontrollförordning. I arbetsmiljölagen införs en bestämmelse 
som anger att lagen gäller marknadskontroll. 

Förordning (EG) nr 765/2008 ska anges med dess nya titel i 
hänvisningar till bestämmelser om ackreditering eller CE-märkning. 
Ändringar införs i dessa fall därför i följande lagar: 
• miljöbalken 
• körkortslagen 
• lagen om handel med ädelmetallarbeten 
• fordonslagen 
• järnvägslagen 
• lagen om ekodesign 
• plan- och bygglagen 
• lagen om ackreditering och teknisk kontroll 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

elektronisk identifiering 
• lagen om offentlig upphandling 
• lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 
• spellagen. 
 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. 

Utredningen föreslår inte någon ändring av titeln på förordning (EG) nr 
765/2008 i körkortslagen, lagen om handel med ädelmetallarbeten, 
fordonslagen, järnvägslagen, lagen om ekodesign, plan- och bygglagen, 
lagen om ackreditering och teknisk kontroll, lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, lagen om 
offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 
eller spellagen. Utredningen föreslår inte att hänvisningen till förordning 
(EG) nr 765/2008 i produktsäkerhetslagen ska tas bort. Utredningen 
föreslår inte att upplysningsbestämmelsen i fordonslagen kompletteras. 
Utredningen föreslår inte en ändring av arbetsmiljölagens 
tillämpningsområde. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte några invändningar 
mot att hänvisningen till bestämmelser om marknadskontroll i förordning 
(EG) nr 765/2008 i miljöbalken ändras så att den i stället avser EU:s 
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 marknadskontrollförordning eller mot att hänvisningen till förordningen i 
lagen om tobak och liknande produkter tas bort. Konsumentverket anser 
att hänvisningen i produktsäkerhetslagen till förordning (EG) nr 765/2008 
bör justeras så att den i stället avser EU:s marknadskontrollförordning. 

Skälen för utkastets förslag  
Anpassningar av upplysningsbestämmelser 
I 26 kap. 30 § första stycket 1 miljöbalken hänvisas det till förordning 
(EG) nr 765/2008 och anges att det i den förordningen finns bestämmelser 
om kontroll av att vissa EU-förordningar och vissa bestämmelser som 
genomför EU-direktiv inom balkens tillämpningsområde följs. Dessa 
bestämmelser om kontroll i förordning (EG) nr 765/2008 togs bort den 
16 juli 2021 och har ersatts av bestämmelser i EU:s marknadskontroll-
förordning. Hänvisningen i bestämmelsen till förordning (EG) nr 
765/2008 bör därför justeras och det bör i stället anges att bestämmelser 
om kontroll finns i EU:s marknadskontrollförordning.  

I 7 kap. 16 § andra stycket lagen om tobak och liknande produkter anges 
att bestämmelser om marknadskontroll finns i förordning (EG) nr 
765/2008. Denna upplysningsbestämmelse kan tas bort då utkastets 
förslag medför att det direkt av lagen framgår att Folkhälsomyndigheten 
ska vara marknadskontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontroll-
förordning. 

I 27 § tredje stycket produktsäkerhetslagen anges att särskilda 
bestämmelser om befogenheter för tillsynsmyndigheterna att ingripa mot 
farliga varor som förs in från tredje land finns i förordning (EG) nr 
765/2008. De artiklar i förordning (EG) nr 765/2008 som reglerar 
införandet av produkter på unionsmarknaden har ersatts av artiklarna 25–
28 i EU:s marknadskontrollförordning. Det följer av 4 kap. 19 § första 
stycket tullförordningen (2016:287) att Tullverket ska utföra de uppgifter 
som enligt artiklarna 25–28 i EU:s marknadskontrollförordning de 
myndigheter som ansvarar för kontroll av produkter som förs in på 
unionsmarknaden ska sköta. Det blir därmed missvisande att i 
produktsäkerhetslagen ange att särskilda bestämmelser om befogenheter 
för tillsynsmyndigheterna att ingripa mot farliga varor som förs in från 
tredje land finns i förordning (EG) nr 765/2008. Upplysnings-
bestämmelsen i 27 § tredje stycket produktsäkerhetslagen ska därför inte, 
så som Konsumentverket föreslår, justeras utan i stället tas bort. 

I 1 kap. 1 § tredje stycket fordonslagen anges att lagen innehåller 
bestämmelser som kompletterar vissa unionsrättsakter. Utkastets förslag 
medför att fordonslagen tillförs bestämmelser som kompletterar EU:s 
marknadskontrollförordning och uppräkningen av vilka unionsrättsakter 
som kompletteras genom bestämmelser i lagen bör därför anpassas så att 
detta framgår.  

I 1 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen anges att lagen gäller varje 
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. 
Utkastets förslag medför att arbetsmiljölagen tillförs bestämmelser om 
marknadskontroll och det ska därför införas en bestämmelse som anger att 
lagens tillämpningsområde även omfattar marknadskontroll. 

11 kap. 26 § tredje stycket plan- och bygglagen innehåller en hänvisning 
till förordning (EG) nr 765/2008. Enligt bestämmelsen får en 
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tillsynsmyndighet vidta de åtgärder som följer av artiklarna 19–21 i 
förordning (EG) nr 765/2008 om en byggprodukt inte uppfyller de krav 
som följer av föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap. 6 § första 
stycket 2. Bestämmelsen avser produkter som omfattas av sektorsdirektiv. 
Detta gäller till exempel för hissar. Om en byggprodukt har CE-märkts 
trots att den inte överensstämmer med gällande krav för CE-märkning, 
finns i dag en möjlighet för tillsynsmyndigheten att förelägga den som 
omfattas av tillsynen att vidta vissa angivna åtgärder. I de fall en 
unionsrättsakt som omfattas av tillämpningsområdet för EU:s 
marknadskontrollförordning uppställer krav på CE-märkning har en 
marknadskontrollmyndighet, i enlighet med utkastets förslag i avsnitt 4.1, 
befogenhet att vidta åtgärder när dessa krav inte följs. Det saknas därmed 
skäl att ersätta hänvisningen till artiklarna 19–21 i förordning (EG) nr 
765/2008 med en hänvisning till motsvarande artiklar i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

Ändringar till följd av att förordning (EG) nr 765/2008 har ny titel 
I följande lagar finns det hänvisningar till förordning (EG) nr 765/2008 
som avser bestämmelser om ackreditering och CE-märkning: 
 
• miljöbalken 
• körkortslagen 
• lagen om handel med ädelmetallarbeten 
• fordonslagen 
• produktsäkerhetslagen 
• järnvägslagen 
• lagen om ekodesign 
• plan- och bygglagen 
• lagen om ackreditering och teknisk kontroll 
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

elektronisk identifiering 
• lagen om offentlig upphandling 
• lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 
• spellagen. 

Dessa bestämmelser har inte upphävts genom EU:s marknadskontroll-
förordning och hänvisningarna i dessa lagar bör därför endast ändras på så 
sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med dess nya titel. 

5 Kommunernas roll 

Utkastets förslag: Det ska i lagen om tobak och liknande produkter 
och lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner 
anges att regeringen får meddela föreskrifter om uppgifter för 
kommuner när det gäller marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning. I lagen om tobak och liknande produkter ska det 
föreskrivas att kommunerna ska underrätta Folkhälsomyndigheten om 
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 de i sin verksamhet får kännedom om något som kan ha betydelse för 
myndighetens marknadskontroll. Det ska i miljöbalken anges att 
regeringen får meddela föreskrifter om motsvarande underrättelse-
skyldighet till en marknadskontrollmyndighet.  

Utkastets bedömning: Kommunala myndigheter bör inte utses till 
marknadskontrollmyndigheter enligt EU:s marknadskontrollförordning 
och myndigheterna bör fortsätta att bedriva kontroll av produkter i 
samma utsträckning som i dag.  

Det bör på miljöbalkens område vara möjligt för en kommun som 
begär det att ingå en överenskommelse med en marknadskontroll-
myndighet om att kommunen även ska utföra andra uppgifter när den 
utför vissa uppgifter enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
 
Utredningens förslag och bedömning överensstämmer till stor del med 

utkastets förslag och bedömning. Utredningen föreslår att det i lagen om 
tobak och liknande produkter ska anges att kommuner inom sina 
ansvarsområden ska utföra vissa uppgifter som en marknads-
kontrollmyndighet har. 

Remissinstanserna: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
avstyrker att kommuner ska utföra uppgifter som innebär 
marknadskontroll. SKR anser att hela marknadskontrollen bör läggas på 
statliga marknadskontrollmyndigheter. Utredningen har enligt SKR inte 
klargjort omfattningen av kommunernas uppdrag. Det skulle innebära 
praktiska svårigheter och administrativa problem om kommuner skulle 
tillämpa olika regler för den del av tillsynsuppdraget som utgör 
marknadskontroll. Det är enligt SKR oklart hur omfattande rapporteringen 
till marknadskontrollmyndigheten skulle bli, men nya krav på rapportering 
från samtliga kommuner framstår som mindre välbetänkt. Stockholms 
kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun anser att 
ansvarsfördelningen mellan marknadskontrollmyndigheterna och 
kommunerna, gränsdragningen av kommunernas tillsyns- respektive 
marknadskontrolluppgifter samt finansieringen av kommunernas 
marknadskontroll inte är tillräckligt utrett. Att olika myndigheter har olika 
befogenheter kan enligt Stockholms kommun framstå som otydligt för de 
ekonomiska aktörer som kontrolleras. Stockholms kommun har inget att 
erinra mot att enbart statliga myndigheter utses till 
marknadskontrollmyndigheter. Göteborgs kommun är positiv till att 
statliga myndigheter utses till marknadskontrollmyndigheter och att 
kommuner fortsatt ges möjlighet att utföra kontroller på lokal nivå. Malmö 
kommun anser att det är lämpligt att statliga myndigheter bär det 
huvudsakliga ansvaret för marknadskontroll och anser att det finns goda 
skäl att låta kommuner utföra delar av marknadskontrollen men efterfrågar 
en begränsning av vilken typ av uppgifter kommuner ska utföra. Malmö 
kommun instämmer i att kommunal marknadskontroll bör bedrivas med 
stöd av miljöbalkens tillsynsbestämmelser. Örebro kommun ställer sig i 
huvudsak positiv till utredningens förslag men framhåller vikten av att 
statliga marknadskontrollmyndigheter kan ge kommunerna tillräcklig 
tillsynsvägledning. Örebro kommun anser att uppdelningen mellan statligt 
och kommunalt ansvar är otydlig. Örebro kommun är positiv till att 
kommunerna ska få samma befogenheter och sanktionsmöjligheter som 
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vid övrig tillsyn och anser att förslaget att marknadskontrollmyndigheter 
och kommuner ges olika verktyg är det mest rimliga. Förslaget om 
rapportering av tillsynen kommer enligt kommunen att innebära en ökad 
arbetsbörda. 

Kemikalieinspektionen tillstyrker att det införs en bestämmelse om att 
kommuner som utför uppgifter som innebär marknadskontroll ska lämna 
upplysningar om kontrollen till statliga myndigheter. Naturvårdsverket 
och Folkhälsomyndigheten anser att det är oklart vilka kontrolluppgifter 
som kommunerna ska utföra och vilka upplysningar de ska lämna till 
statliga myndigheter. Folkhälsomyndigheten anser att gränsdragningen 
mellan statliga myndigheters och kommuners ansvar bör tydliggöras. 
Kommuner kan inte utföra vissa specifika uppgifter i EU:s 
marknadskontrollförordning inom tobakssektorn eftersom de bara utövar 
tillsyn över detaljister. Folkhälsomyndigheten avstyrker därför att 
kommuner inom ramen för sitt tillsynsansvar enligt lagen om tobak och 
liknande produkter ska utföra vissa uppgifter som innebär 
marknadskontroll. Folkhälsomyndigheten ifrågasätter även om alla 
Sveriges kommuner har förutsättningar för att utföra marknadskontroll på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Kommuner bör i stället bibehålla sin 
nuvarande roll vid tillsynen. 

Svensk Handel, Teknikföretagen och Statskontoret tillstyrker att 
kommuner inte ska vara marknadskontrollmyndigheter men alltjämt utföra 
uppgifter som innebär marknadskontroll i samband med sin ordinarie 
tillsyn. Svensk Handel anser samtidigt att ansvarsfördelningen mellan 
marknadskontrollmyndigheterna och kommunerna inte har tydliggjorts i 
tillräcklig omfattning. Statskontoret instämmer i att kommuner ska vara 
skyldiga att rapportera resultat av kontroller till ansvariga myndigheter, 
men lyfter fram vikten av att uppgiftslämningen inte blir mer omfattande 
än nödvändigt. Småföretagarnas Riksförbund anser att kommuner ska 
fortsätta utföra kontroller enligt sektorslagstiftningen men att rollen borde 
renodlas och att produktkontroll inte bör ses som en primär uppgift för 
kommuner. MaskinLeverantörerna efterfrågar en större tydlighet i 
fördelningen av ansvaret mellan marknadskontrollmyndighet och 
kommun samt vilken typ av tillsyn som kommuner ska kunna göra.  

Skälen för utkastets förslag och bedömning 
Vilken produktkontroll utför kommunerna i dag? 
Kommunernas ansvar för kontroll av produkter regleras i respektive 
produktlag. Varje kommun bestämmer i dag själv hur och med vilken 
frekvens kontroller ska utföras och vilken avgift som ska tas ut för 
kontrollen. 

I fråga om tillsynen av kemiska produkter och varor samt kosmetiska 
produkter framgår ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter och 
kommuner i miljötillsynsförordningen. På kemikalieområdet ansvarar 
kommuner för tillsyn i fråga om hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som hanteras av återförsäljare inom 
Sverige och för detaljhandelsledet när produkterna är köpta från svenska 
leverantörer (2 kap. 31 § 5 miljötillsynsförordningen). Kommunernas 
ansvarsområde skiljer sig från Kemikalieinspektionens genom att de 
utövar tillsyn över olika aktörer. Ansvarsfördelningen mellan 
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 kommunerna och Kemikalieinspektionen är densamma oavsett om 
försäljning sker i fysiska butiker eller över internet. Det innebär att en 
kommun är ansvarig för tillsynen av exempelvis kemiska produkter hos en 
aktör med säte i kommunen som över internet vidareförsäljer produkter 
som har tillverkats av någon annan i Sverige eller som tidigare har 
importerats till Sverige av någon annan. Den del av tillsynen som enligt 
definition av marknadskontroll i den upphävda förordningen (EG) nr 
765/2008 har utgjort marknadskontroll innefattar främst kontroller av 
klassificering, innehåll av förbjudna ämnen samt märkning av produkter.  

När det gäller kosmetiska produkter är både Läkemedelsverket och 
kommunerna tillsynsmyndigheter. Läkemedelsverket ansvarar för tillsyn i 
fråga om kosmetiska produkter enligt förordning (EG) nr 1223/2009 om 
kosmetiska produkter och är utpekad behörig myndighet enligt 2 kap. 23 § 
miljötillsynsförordningen samt 9 § förordningen (2013:413) om 
kosmetiska produkter. Till skillnad från kemiska produkter, där det 
kommunala ansvaret inte täcker primärleverantörer, har dock kommuner 
ansvar för samtliga aktörers hantering av kosmetiska produkter. 
Kommunerna ska enligt 2 kap. 34 § miljötillsynsförordningen därutöver 
utföra vissa tillsynsuppgifter som enligt förordningen om kosmetiska 
produkter ska utföras av en behörig myndighet. Läkemedelsverkets 
praktiska tillsyn riktar sig mot tillverkare och importörer inklusive 
analyser av produkter och biverkningar medan kommunerna bedriver 
tillsyn i efterföljande led.  

När kommuner utövar tillsyn av kemiska produkter och varor samt 
kosmetiska produkter har de, med stöd av bestämmelserna i 26 kap. 
miljöbalken, bland annat befogenhet att vid vite besluta om förelägganden 
för att miljöbalkens bestämmelser ska följas och att förelägga bland annat 
näringsidkare att lämna uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa eller miljön får 
kommuner köpa kemiska produkter, biotekniska organismer och varor 
under dold identitet (testköp). Kommuner har rätt till tillträde till 
exempelvis fastigheter och byggnader för att utföra undersökningar och 
andra åtgärder (28 kap. miljöbalken). Tillträde till bostäder får dock bara 
ske i den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja 
olägenheter för människors hälsa. Kommuner får begära hjälp av 
Polismyndigheten för att få tillträde. En kommun får bestämma att dess 
tillsynsbeslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Transportstyrelsen ansvarar för den centrala tillsynen när det gäller 
buller från viss utomhusutrustning och avgaskrav för vissa förbrännings-
motordrivna mobila maskiner. För samma produkter utövar den eller de 
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet den lokala tillsynen i varje kommun (9 § 
förordningen [2001:1084] om buller från viss utomhusutrustning och 8 § 
förordningen [1998:1709] om avgaskrav för vissa förbrännings-
motordrivna mobila maskiner). Kommunerna ansvarar för tillsyn 
gentemot lokala försäljningsställen och kontrollerar bland annat märkning 
av produkter. Kommunerna får enligt lagen om åtgärder mot buller och 
avgaser från mobila maskiner meddela de förelägganden eller förbud som 
behövs i ett enskilt fall, även vid vite. Kommunerna får vidare bland annat 
begära upplysningar, handlingar, produktprover samt utföra de 
undersökningar som behövs för tillsynen. 
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I fråga om tobak och liknande produkter har Folkhälsomyndigheten och 
kommunerna tillsynsansvar över samma produkter och delvis över samma 
tillsynsområde. Det som skiljer är tillsynsobjekten. Folkhälsomyndigheten 
ansvarar för tillsyn över tillverkare, importörer och partihandel medan 
kommunerna har tillsynsansvar över detaljhandel. Kommunerna ansvarar 
bland annat för att kontrollera att tobaksprodukter som tillhandahålls 
konsumenter i butiker är försedda med korrekt märkning. Kommunernas 
befogenheter framgår av 7 kap. lagen om tobak och liknande produkter. 
Kommuner får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
lagen ska följas, även förenat med vite. Kommuner har bland annat rätt att 
begära de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs 
för tillsynen. 

Kommunala myndigheter bör inte utses till marknadskontroll-
myndigheter enligt EU:s marknadskontrollförordning  
Enligt definitionen i artikel 3.4 i EU:s marknadskontrollförordning är 
marknadskontrollmyndighet en myndighet som av en medlemsstat enligt 
artikel 10 utses som ansvarig för att utföra marknadskontroll inom den 
medlemsstatens territorium. Marknadskontroll är, enligt definitionen i 
artikel 3.3 i förordningen, den verksamhet som bedrivs och de åtgärder 
som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att 
produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i relevant 
harmoniserad unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det 
allmänintresse som omfattas av den lagstiftningen. 

För att en myndighet i en medlemsstat ska få status av en 
marknadskontrollmyndighet krävs alltså att myndigheten formellt utses till 
marknadskontrollmyndighet av medlemsstaten.  

En marknadskontrollmyndighet ska säkerställa en effektiv marknads-
kontroll inom sitt ansvarsområde. Det åligger vidare bland annat en 
marknadskontrollmyndighet att delta i kommissionens arbetsgrupper för 
administrativt samarbete, att kommunicera med marknadskontroll-
myndigheter i andra medlemsstater genom det gemensamma 
informations- och kommunikationssystemet samt att delta i 
gränsöverskridande samarbete. Om Europeiska kommissionen utnyttjar 
befogenheten att besluta genomförandeakter som innehåller villkor för 
kontroller och hur ofta kontroller ska utföras åligger det 
marknadskontrollmyndigheterna att se till att kraven i genomförandeakten 
uppfylls. 

En marknadskontrollmyndighet har ett omfattande och övergripande 
ansvar för marknadskontrollen och det ansvaret bör endast åligga en 
myndighet inom varje behörighetsområde. Detta innebär att endast statliga 
myndigheter bör utses till marknadskontrollmyndigheter. De statliga 
myndigheterna får därigenom ett ansvar för marknadskontrollen av 
samtliga produkter i alla led inom sina ansvarsområden.  

Enligt artikel 14.3 i EU:s marknadskontrollförordning kan 
medlemsstaterna föreskriva att marknadskontrollmyndigheterna ska utöva 
sina befogenheter med hjälp av andra myndigheter, vilka exempelvis kan 
vara kommunala nämnder. 

Som utredningen och också flera remissinstanser för fram finns det stora 
fördelar med den produktkontroll på lokal nivå som i dag bedrivs i 
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 Sveriges kommuner. Kommunerna har en god lokalkännedom vilket är en 
fördel vid kontroll av produkter som tillhandahålls på marknaden inom 
kommunens gränser. Den geografiska närheten mellan de kommunala 
nämnderna och de ekonomiska aktörer som ska kontrolleras kan vidare ge 
mervärden i form av ökad service till företag och en möjlighet till snabbt 
agerande vid klagomål från allmänheten. För att marknadskontrollen ska 
vara effektiv i alla led i distributionskedjan bör kommunerna därför även 
fortsättningsvis bära ett ansvar för att kontrollera produkter som 
tillhandahålls inom kommunen.  

Vad ska kommunerna göra inom ramen för marknadskontrollen? 
Utredningen föreslår att kommuner ska utföra vissa uppgifter som innebär 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. Utredningen 
föreslår exempelvis att det i lagen om tobak och liknande produkter ska 
anges att kommuner inom sina ansvarsområden ska utföra de uppgifter 
som en marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 11.1 a, 11.1 b, 
11.2 och 11.3 i förordningen. SKR och flera andra remissinstanser är 
positiva till att endast statliga myndigheter utses till 
marknadskontrollmyndigheter, men lyfter fram att utredningens förslag 
innebär oklarheter i fråga om omfattningen av kommunernas uppdrag, 
ansvarsfördelningen och vilka kontrolluppgifter som kommunerna ska 
utföra.  

I detta utkast görs bedömningen, i likhet med utredningen, att även 
kommuner bör kunna få ansvar för vissa uppgifter enligt EU:s 
marknadskontrollförordning, men detta utan att utses till 
marknadskontrollmyndigheter. En sådan reglering kan lämpligen tas in på 
förordningsnivå för de aktuella produkterna. Därför bör det införas ett 
bemyndigande i lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila 
maskiner samt lagen om tobak och liknande produkter för regeringen att 
meddela föreskrifter om uppgifter för kommuner när det gäller 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. I miljöbalken 
finns redan en reglering som möjliggör beskrivna bestämmelser på 
förordningsnivå.  

Vid produktkontroll på miljöbalkens område bör även omfattningen av 
kommunernas kontrollansvar klargöras på förordningsnivå, det vill säga 
vilka uppgifter som kommunerna ska utföra. På förordningsnivå kan det 
regleras att kommunernas uppgifter begränsas till kontroll av endast vissa 
ekonomiska aktörer och vissa produktkrav, till exempel kontroll i 
distributionsledet av märkning på kemiska produkter, kosmetiska 
produkter och förpackningar, information och sådan förekomst av 
förbjudna beståndsdelar som kan konstateras utifrån redovisat 
produktinnehåll. Kommunernas ansvar för den kontrollen blir då delad 
med marknadskontrollmyndigheterna eftersom dessa har det övergripande 
ansvaret för kontrollen av samtliga produkter i alla led inom sina 
ansvarsområden.  

För att kommunerna ska ha samma befogenheter som de har i dag bör 
det i miljöbalken och lagen om åtgärder mot buller anges att 
befogenheterna vid marknadskontroll ges till de myndigheter som utför 
uppgifter enligt EU:s marknadskontrollförordning. Befogenheten att vidta 
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åtgärder mot onlinegränssnitt bör dock i dessa lagar endast tillkomma en 
marknadskontrollmyndighet. 

På tobaksområdet framgår omfattningen av kommunernas 
kontrollansvar av befintliga bestämmelser i 7 kap. lagen om tobak och 
liknande produkter. Kommunernas uppgifter kan utföras inom ramen för 
befintliga befogenheter. Skulle det framkomma att kommunerna behöver 
ytterligare befogenheter kan det finnas anledning att återkomma i frågan. 
Genom den nu föreslagna ordningen kan de oklarheter som SKR och flera 
andra remissinstanser befarar undvikas. 

Enligt artikel 9.1 i EU:s marknadskontrollförordning får 
marknadskontrollmyndigheter komma överens med bland annat andra 
relevanta myndigheter för att utföra gemensamma aktiviteter som syftar 
till att främja överensstämmelse med gällande krav. Vissa kommuner, 
framförallt i storstadsregionerna, bedriver en omfattande produktkontroll 
i dag och har en stor kompetens på området. Den kompetensen bör 
tillvaratas för ett effektivt resursutnyttjande. Det bör därför, på 
miljöbalkens område, vara möjligt för en kommun som begär det att ingå 
en överenskommelse med en marknadskontrollmyndighet om att utföra 
även andra uppgifter när den utför vissa uppgifter enligt EU:s 
marknadskontrollförordning, under förutsättning att 
marknadskontrollmyndigheten anser att detta är lämpligt. En sådan 
överenskommelse bör till exempel kunna ske inom ramen för ett projekt, 
för en begränsad tid eller avse en särskild aktör. Förutsättningarna för 
sådana överenskommelser bör regleras på förordningsnivå. 

Samarbete mellan kommuner och marknadskontrollmyndigheterna 
Även när de statliga marknadskontrollmyndigheterna får ett ansvar för den 
samlade marknadskontrollen i Sverige bör de, på samma sätt som i dag, 
samarbeta med kommunerna och dra nytta av den produktkontroll som 
kommunerna utför, för en effektiv resursanvändning och ett utnyttjande av 
kommunernas upparbetade kontakter med lokala ekonomiska aktörer.  

I dag förekommer regelbundna kontakter mellan kommuner och statliga 
marknadskontrollmyndigheter, till exempel inom ramen för 
tillsynsvägledningen på miljöområdet. Eftersom de statliga 
marknadskontrollmyndigheterna ska ansvara för marknadskontroll i alla 
led, inklusive på den kommunala nivån, är det viktigt – bland annat för ett 
effektivt resursutnyttjande, och för att marknadskontrollmyndigheterna 
ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU:s marknadskontrollförordning 
– att kommunerna även fortsättningsvis har täta kontakter med de statliga 
marknadskontrollmyndigheterna. Som ett komplement till de beskrivna 
kontakterna bör det finnas bestämmelser som innebär att kommuner ska 
vara skyldiga att rapportera till en marknadskontrollmyndighet sådana 
uppgifter om utförd kontroll som har betydelse för att 
marknadskontrollmyndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter.  

Marknadskontrollmyndigheterna behöver få information om den 
kontroll som har bedrivits i kommunerna för att kunna bedöma om 
marknadskontrollen är effektiv i hela landet. På miljöområdet kan 
rapporteringsskyldigheten till exempel fullgöras genom att kommunen till 
den ansvariga marknadskontrollmyndigheten lämnar in den utvärdering av 
kontrollverksamheten som ska göras årligen enligt 1 kap 12 § 
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 miljötillsynsförordningen. Därutöver behöver marknadskontroll-
myndigheterna få information om farliga produkter som kan påkalla 
ingripande på nationell nivå eller inom EU samt förhållanden som har 
uppmärksammats av en kommun och som bör lyftas på en mer 
övergripande nivå, till exempel i marknadskontrollrådet.  

Det bör därför, i linje med vad bland annat Kemikalieinspektionen 
förordar, i miljöbalken, lagen om tobak om liknande produkter och lagen 
om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner finnas 
bestämmelser som innebär att kommuner ska vara skyldiga att rapportera 
till en marknadskontrollmyndighet sådana uppgifter om utförd 
produktkontroll som kan ha betydelse för att 
marknadskontrollmyndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter. 
Statskontoret lyfter fram att uppgiftslämningen inte bör bli mer omfattande 
än nödvändigt. Utkastet instämmer i detta. Det är, som Örebro kommun är 
inne på, lämpligt att den ansvariga statliga marknadskontrollmyndigheten 
klargör innebörden av rapporteringsskyldigheten inom ramen för sin 
tillsynsvägledning. På så sätt kan det undvikas att arbetsbördan för 
kommunerna ökar i större omfattning än nödvändigt. 

6 Marknadskontroll inom miljöbalkens 
tillämpningsområde 

6.1 Marknadskontrollmyndigheterna ska ges 
befogenheter genom befintliga bestämmelser i 
miljöbalken 

Utkastets förslag: Befintliga bestämmelser i miljöbalken om 
tillsynsmyndigheters befogenheter, tillsynsvägledning, samarbete 
mellan tillsynsmyndigheter och miljösanktionsavgifter ska tillämpas 
vid marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

En marknadskontrollmyndighet på miljöområdet ska även ha 
befogenhet att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att 
en varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k i 
EU:s marknadskontrollförordning. Befogenheten ska inte gälla för 
databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrande-
frihetsgrundlagens skydd. När ändrade förhållanden ger anledning till 
det ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta 
en åtgärd avseende ett onlinegränssnitt inte längre ska gälla. 

 
Utredningens förslag: Utredningen föreslår att befogenheterna för 

marknadskontrollmyndigheterna ska framgå i en sektorsövergripande lag 
och lämnar därför inget förslag om reglering genom att använda befintliga 
bestämmelser i miljöbalken. Utredningen föreslår att det i den 
sektorsövergripande lagen ska föras in en bestämmelse som ger möjlighet 
att överklaga beslut enligt lagen som kan strida mot EU:s miljölagstiftning. 
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Remissinstanserna har inte berört frågan om reglering genom 
befintliga bestämmelser i miljöbalken. Remissinstanserna lämnar inga 
synpunkter på förslaget om överklaganderätt för miljöorganisationer.  

Skälen för utkastets förslag  
Tillämpningsområdet för befintliga bestämmelser i 26, 28 och 30 kap. 
miljöbalken bör utökas 
Miljöbalken innehåller en utförlig reglering av tillsynsmyndigheternas 
verksamhet och befogenheter. Flertalet bestämmelser i 26 kap. 
miljöbalken är i dag tillämpliga vid marknadskontroll som görs i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband 
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 
339/93. Detsamma gäller 28 kap. 1 § miljöbalken. Den lagstiftningsteknik 
som har valts för att komplettera förordning (EG) nr 765/2008 innebär att 
tillämpningsområdet för ett antal paragrafer i 26 kap. miljöbalken utvidgas 
till att gälla även när myndigheter utför marknadskontroll i enlighet med 
den förordningen. Samma teknik har använts för att komplettera 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, 
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 
1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) 
nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 
92/438/EEG (EU:s kontrollförordning).  

Bestämmelserna genom vilken denna lagstiftningsteknik har valts 
trädde i kraft den 1 augusti 2020 (se propositionen Förbättrad tillsyn på 
miljöområdet [prop. 2019/20:137]). Den lagstiftningsteknik som således 
nyligen har etablerats i miljöbalken bör användas även för att tilldela 
marknadskontrollmyndigheter de befogenheter som anges i artikel 14.4 i 
EU:s marknadskontrollförordning, trots att det innebär ett avsteg från den 
generella lagstiftningsteknik som används i detta lagstiftningsärende. 

Genom den valda metoden integreras bestämmelserna om 
marknadskontrollmyndigheternas verksamhet i största möjliga mån med 
befintliga bestämmelser om tillsynsverksamhet i miljöbalken, vilket kan 
underlätta arbetet för de tillämpande myndigheterna. Det bör framhållas 
att rättspraxis från EU-domstolen om hur EU:s marknadskontroll-
förordning ska tolkas och tillämpas, exempelvis befogenheterna enligt 
artikel 14.4 i förordningen, får direkt betydelse för hur de svenska 
marknadskontrollmyndigheterna ska använda de befogenheter i 
miljöbalken som, enligt vad som anförs närmare i det följande, motsvarar 
befogenheterna i artikeln. 
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 De kompletterande nationella bestämmelserna inom miljöbalkens 
tillämpningsområde som nu föreslås innebär fastställande av sanktioner 
för överträdelser av förordningen samt att vissa bestämmelser i 
miljöbalken som ger tillsynsmyndigheterna befogenheter och skyldigheter 
vid tillsyn enligt miljöbalken utvidgas till att gälla även vid kontroll enligt 
EU:s marknadskontrollförordning. Hänvisningarna bör vara dynamiska.  

I lagstiftningsärendet i övrigt har hänvisningar till artikel 14.4 i EU:s 
marknadskontrollförordning i produktlagarna gjorts statiska, vilket beror 
på att bestämmelserna har utformats på så sätt att befogenheterna ska 
tillämpas i överensstämmelse med vad som anges i respektive punkt i 
artikel 14.4 (se avsnitt 4.1). Bestämmelserna som ger myndigheterna 
befogenheter är i miljöbalken självständiga och får således inte sitt 
materiella innehåll genom hänvisningar till artikel 14 i förordningen. Det 
innebär att om det materiella innehållet i artikel 14 ändras behöver 
lagstiftaren överväga om det finns behov av att ändra de kompletterande 
bestämmelserna i miljöbalken. Mot den bakgrunden bör hänvisningarna i 
miljöbalken till EU:s marknadskontrollförordning göras dynamiska. 

Som anges i avsnitt 4.1 finns det bestämmelser i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter som 
har företräde framför bestämmelserna i EU:s marknadskontrollförordning 
och därmed även de kompletterande bestämmelserna i miljöbalken. Att en 
marknadskontrollmyndighet ska använda bestämmelser i EU:s förordning 
om kosmetiska produkter i stället för en bestämmelse i EU:s marknads-
kontrollförordning framgår av artikel 2.1 i EU:s marknadskontroll-
förordning och principen om lex specialis. 

Befogenhet att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter av 
ekonomiska aktörer 
Den befogenhet som ska tilldelas medlemsstaternas marknadskontroll-
myndigheter enligt artikel 14.4 a i EU:s marknadskontrollförordning är 
befogenheten att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
handlingar, tekniska specifikationer, data eller uppgifter om 
överensstämmelse och produktens tekniska aspekter i den mån sådan 
tillgång är nödvändig i syfte att bedöma produktens överensstämmelse 
med den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter om leveranskedjan, om distributionsnätets utformning, 
om antalet produkter på marknaden och om andra produktmodeller som 
har samma tekniska egenskaper som den berörda produkten, om detta är 
relevant för överensstämmelse med de gällande kraven enligt 
harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c omfattar befogenhet att 
kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter för 
bedömningen av äganderätten till webbplatser, när uppgifterna i fråga har 
samband med föremålet för undersökningen. 

I 26 kap. 21 § miljöbalken ges tillsynsmyndigheter en befogenhet att 
förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i balken, i föreskrifter som meddelats med stöd av 
balken att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs 
för tillsynen. Termen handling i 26 kap. 21 § miljöbalken har samma 
innebörd som i 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Det 
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centrala för en handling är att den har ett, på något slags medium, fixerat 
betydelseinnehåll (Bohlin, Offentlighetsprincipen, 2007, s. 39). Fokus 
ligger alltså på betydelseinnehållet och inte på bäraren av detta. 
Regeringsrätten har uttryckt saken så att man har att göra med en handling 
så snart det är fråga om ”en form för att lagra och bevara upplysningar” 
(RÅ 1971 ref. 15). 

Befogenheten i 26 kap. 21 § miljöbalken är bred och är endast begränsad 
på så sätt att uppgifterna och handlingarna ska vara av betydelse för 
tillsynen. Bestämmelsen rymmer de befogenheter som ska tilldelas 
myndigheter enligt artikel 14.4 a, b och c.  

Tillämpningsområdet för bestämmelsen i 26 kap. 21 § miljöbalken bör 
utvidgas så att den gäller vid marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning.  

Oanmälda inspektioner och tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel 
Enligt artikel 14.4 d i EU:s marknadskontrollförordning ska en 
marknadskontrollmyndighet ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Enligt 
artikel 14.4 e ska en marknadskontrollmyndighet ha befogenhet att få 
tillträde till lokaler, mark eller transportmedel som den berörda 
ekonomiska aktören använder för ändamål som har samband med den 
ekonomiska aktörens näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller 
yrke.  

I 28 kap. 1 § miljöbalken regleras rätten för en myndighet eller den som 
på myndighetens uppdrag utför ett arbete att få tillträde till fastigheter 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder för att fullgöra sina uppgifter enligt 
balken eller EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde. 
Bestämmelsen är generellt utformad och förhindrar inte oanmälda besök. 
Av förarbetena framgår att avsikten är att tillträde i första hand ska ske 
efter överenskommelse med ägaren eller innehavaren men i den mån en 
effektiv tillsyn förutsätter oanmälda inspektionsbesök ska sådana kunna 
ske (propositionen Miljöbalk [prop. 1997/98:45], del 2 s. 293).  

Bestämmelsen i 28 kap. 1 § miljöbalken rymmer de befogenheter som 
ska tilldelas marknadskontrollmyndigheterna enligt artikel 14.4 d och e. 
Bestämmelsens tillämpningsområde bör utvidgas så att den även gäller vid 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. En 
konsekvens av detta är att en marknadskontrollmyndighet, som en sista 
utväg, kan begära polishjälp med stöd av 28 kap. 8 § miljöbalken för att få 
tillträde till en fastighet eller lokal. 

Befogenhet att inleda undersökningar på eget initiativ 
Enligt artikel 14.4 f i EU:s marknadskontrollförordning ska en marknads-
kontrollmyndighet ha befogenhet att inleda undersökningar på eget 
initiativ i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och se till att den 
upphör. I 26 kap. 1 § miljöbalken förklaras innebörden av ordet tillsyn. 
Med tillsyn avses bland annat att tillsynsmyndigheter på eget initiativ eller 
efter anmälan ska kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs. Tillsyn innefattar 
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 således en skyldighet för myndigheterna att vidta åtgärder på eget initiativ 
eller efter en anmälan från allmänheten. Orden ”efter anmälan” infördes i 
26 kap. 1 § miljöbalken för att genomföra kraven i artikel 9.3 i FN:s 
konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, den så 
kallade Århuskonventionen (se propositionen Århuskonventionen [prop. 
2004/05:65]). Tillsynsmyndighetens skyldighet att agera är ett viktigt led 
i det svenska system som byggts upp för att allmänheten och enskilda ska 
kunna få myndigheters handlande och underlåtenheter att handla 
granskade av oberoende organ. Motsvarande skyldighet bör gälla när 
myndigheter bedriver marknadskontroll enligt EU:s marknadskontroll-
förordning. Det bör framgå av lagtexten.  

Befogenheter för att få bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk  
Enligt artikel 14.4 g i EU:s marknadskontrollförordning ska marknads-
kontrollmyndigheterna ha befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer 
vidtar lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att 
marknadskontrollmyndigheterna ska ha befogenhet att vidta lämpliga 
åtgärder om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande 
åtgärder eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, 
inbegripet befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av 
en produkt på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller 
återkallas.  

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att balken, föreskrifter, domar, 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt EU-förordningar 
inom balkens tillämpningsområde ska följas. Mer ingripande åtgärder än 
vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Ett beslut om 
föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap. 14 § miljöbalken). 
Om föreläggandet inte följs kan tillsynsmyndigheten ansöka om 
verkställighet hos Kronofogdemyndigheten (26 kap. 17 § miljöbalken). I 
stället för att begära verkställighet får tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 
18 § miljöbalken besluta om att vidta rättelse på den felandes bekostnad. 

Bestämmelserna i 26 kap. 9, 14, 17 och 18 §§ miljöbalken rymmer de 
befogenheter som ska tilldelas marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artikel 14.4 g och h i EU:s marknadskontrollförordning. Tillämpnings-
området för bestämmelserna bör utvidgas så att de gäller även vid 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Befogenhet att fastställa påföljder 
Medlemsstaterna ska enligt artikel 14.4 i EU:s marknadskontroll-
förordning tilldela marknadskontrollmyndigheterna en befogenhet att 
fastställa påföljder i enlighet med artikel 41 i förordningen.  

Befintliga sanktioner vid överträdelser av den EU-lagstiftning som 
omfattas av EU:s marknadskontrollförordning omfattar straff i enlighet 
med bestämmelser i 29 kap. miljöbalken och miljösanktionsavgifter enligt 
30 kap. miljöbalken.  
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En tillsynsmyndighet har enligt 30 kap. 3 § miljöbalken befogenhet att 
besluta om miljösanktionsavgifter. Om det finns misstanke om brott är 
tillsynsmyndigheterna skyldiga att anmäla överträdelser till polis eller 
åklagare (26 kap. 2 § miljöbalken).  

Marknadskontrollmyndigheter som bedriver marknadskontroll bör även 
fortsättningsvis ha befogenhet att påföra miljösanktionsavgift. Detsamma 
bör gälla behöriga myndigheter som bedriver kontroll enligt EU:s kontroll-
förordning. Detta bör förtydligas i lagen. 

Införskaffande av varuprover  
I artikel 14.4 j i EU:s marknadskontrollförordning anges att en marknads-
kontrollmyndighet ska ha befogenhet att införskaffa varuprover, att 
inspektera varuproverna och att demontera dem i syfte att identifiera 
bristande överensstämmelse och erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett 
införskaffande av varuprover även får göras under dold identitet.  

Tillsynsmyndigheterna har enligt 26 kap. 28 § miljöbalken en rätt att 
köpa kemiska produkter, biotekniska organismer och varor under dold 
identitet i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav, så kallat 
testköp. Näringsidkaren ska underrättas om köpet och om resultatet av det 
så snart det kan ske utan att åtgärden förlorar sin betydelse.  

En myndighet som använder sig av att rätten att göra ett testköp måste 
följa allmänna principer vid myndighetsutövning, det vill säga 
ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Det 
innebär att ett testköp bara får göras i det syfte som har motiverat den 
lagstiftning som ligger till grund för åtgärden, det vill säga att skydda 
människors hälsa och miljön, om det finns ett påtagligt behov av åtgärden 
och om det bedöms att det inte är möjligt att nå det avsedda resultatet med 
andra mindre ingripande åtgärder (prop. 2019/20:137 s. 63). 

Bestämmelsen om testköp i 26 kap. 28 § miljöbalken bör utvidgas till att 
gälla även vid marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Begränsning av onlinegränssnitt 
Enligt artikel 14.4 k i EU:s marknadskontrollförordning ska marknads-
kontrollmyndigheterna ha befogenhet att kräva att innehåll på ett 
onlinegränssnitt avlägsnas, att en varning visas för användarna eller att 
åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. Marknadskontroll-
myndigheten får endast använda sig av denna befogenhet när inga andra 
effektiva medel står till buds för att eliminera en allvarlig risk. 
Motsvarande befogenhet saknas i miljöbalken i dag.  

Det behöver införas en ny bestämmelse i miljöbalken som ger en 
marknadskontrollmyndighet rätt att vidta sådana åtgärder som avses i 
artikel 14.4 k. Som framgår av avsnitt 4.1 ovan ska befogenheten att 
begränsa onlinegränssnitt utövas med försiktighet.  

De skäl som i avsnitt 4.1 anförs för att befogenheten inte bör gälla för 
databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller 
yttrandefrihetsgrundlagens skydd gör sig gällande även på miljöbalkens 
område. En bestämmelse av sådan innebörd bör därför införas i 
miljöbalken. De skäl som anförs i det avsnittet för att, när ändrade 
förhållanden ger anledning till det, marknadskontrollmyndigheten ska 
besluta att en skyldighet att vidta en åtgärd avseende ett onlinegränssnitt 
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 inte längre ska gälla motiverar även en motsvarande bestämmelse i 
miljöbalken. 

Miljöorganisationers överklaganderätt 
Utredningen har föreslagit att miljöorganisationer ska ges möjlighet att 
överklaga en marknadskontrollmyndighets beslut enligt den av 
utredningen föreslagna sektorsövergripande lagen som rör 
unionslagstiftning inom miljöbalkens tillämpningsområde. Ingen 
remissinstans har kommenterat förslaget särskilt. Frågan bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Kommunernas roll vid produktkontroll enligt miljöbalken 
I avsnitt 5 gör utkastet bedömningen att kommunala myndigheter inte bör 
utses till marknadskontrollmyndigheter enligt EU:s marknadskontroll-
förordning men att de bör utföra vissa uppgifter enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. I det avsnittet redogörs närmare för vilken 
produktkontroll kommunerna utför i dag, bland annat inom miljöbalkens 
tillämpningsområde. Vidare görs bedömningen att kommunernas 
produktkontroll bör begränsas till kontroll i distributionsledet av att 
produkter uppfyller kraven i unionslagstiftningen i fråga om märkning, 
information och sådan förekomst av förbjudna beståndsdelar som kan 
konstateras utifrån redovisat produktinnehåll. I miljötillsynsförordningen 
bör det klargöras att kommunerna har ansvaret för att kontrollera produkter 
som tillhandahålls av distributörer inom kommunen samt vilka krav det är 
som ska kontrolleras. 

För att kommunerna ska kunna säkerställa att det sker en effektiv 
marknadskontroll inom sina ansvarsområden behöver de ha samma 
befogenheter som de har tillgång till i dag vid tillsyn enligt miljöbalken. 
Utkastets förslag är att befogenheterna i 26 kap. miljöbalken görs 
tillämpliga vid marknadskontroll, vilket innebär att de även gäller för 
myndigheter som inte är marknadskontrollmyndigheter men som har ett 
ansvar för att bedriva marknadskontroll. Befogenheten att vidta åtgärder 
mot onlinegränssnitt bör dock endast ges till marknadskontrollmyndighet. 

6.2 Ändring av en straffbestämmelse i 29 kap. 
miljöbalken 

Utkastets förslag: Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en 
oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse 
för en myndighets kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning ska 
dömas för försvårande av miljökontroll till böter eller fängelse i högst 
två år. 
 
Utredningens förslag: Utredningen lämnar inget förslag angående 

regleringen om försvårande av miljökontroll. 
Remissinstanserna har inte berört frågan om försvårande av 

miljökontroll. 
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Skälen för utkastets förslag: EU:s marknadskontrollförordning 
ålägger medlemsstaterna att fastställa regler om sanktioner för 
överträdelse av bestämmelserna i förordningen och vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de tillämpas.  

Straffbestämmelsen i 29 kap. 5 § miljöbalken kriminaliserar lämnandet 
av oriktig uppgift i en ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges 
in till en myndighet enligt bland annat artikel 15 i EU:s kontrollförordning 
eller artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008.  

Som framgår av jämförelsetabellen i bilaga III till EU:s 
marknadskontrollförordning motsvarar artikel 19 i förordning (EG) nr 
765/2008, i relevanta delar, artikel 14.4 a och b i EU:s 
marknadskontrollförordning. Att lämna oriktiga uppgifter enligt dessa 
artiklar bör kunna bestraffas på samma sätt som lämnande av oriktiga 
uppgifter enligt den numera upphävda artikel 19 i förordning (EG) nr 
765/2008. Det rör sig således om en följdändring, föranledd av att 
artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 har upphävts och ersatts av 
bestämmelser i EU:s marknadskontrollförordning. 

Den nuvarande hänvisningen till förordning (EG) nr 765/2008 är 
dynamisk. En dynamisk hänvisningsteknik innebär en tillräcklig 
avgränsning av bestämmelsens räckvidd eftersom den kombineras med en 
ram inom vilket det straffbara området anges. Det saknas därför skäl för 
att nu göra hänvisningen statisk. 

7 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Utkastets förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 
2 juli 2022.  

I lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 
medicintekniska produkter ska det införas en bestämmelse om att 
bestämmelserna om marknadskontroll ska tillämpas för sådana 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som den upphävda 
lagen om medicintekniska produkter fortfarande gäller för. 

Utkastets bedömning: Utöver i lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter 
finns det inte behov av några övergångsbestämmelser. 
 
Utredningens förslag och bedömning överensstämmer delvis med 

utkastets. Utredningen föreslår en sektorsövergripande lag som ska ersätta 
bestämmelser om marknadskontroll och sanktionsbestämmelser i 
produktlagarna. Utredningen föreslår att den nya lagen och lagändringarna 
ska träda i kraft den 16 juli 2021. Utredningen föreslår vidare att det ska 
införas övergångsbestämmelser i vissa av produktlagarna för överträdelser 
som har skett före ikraftträdandet. Utredningen bedömer att det inte finns 
behov av några övergångsbestämmelser i övrigt. 

Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget och 
bedömningen. 
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 Skälen för utkastets förslag och bedömning: De lagändringar som 
föreslås är huvudsakligen anpassningar och följdändringar med anledning 
av att EU:s marknadskontrollförordning ska genomföras. Eftersom 
förordningen skulle ha börjat tillämpas i sin helhet från och med den 
16 juli 2021 bör de lagbestämmelser som kompletterar förordningen träda 
i kraft snarast möjligt. I enstaka fall beror föreslagna lagändringar på att 
vissa artiklar i förordning (EG) nr 765/2008 har upphört att gälla. 

Enligt punkt 4 b i övergångsbestämmelserna till lagen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska 
produkter gäller den upphävda lagen (1993:589) om medicintekniska 
produkter alltjämt för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik 
som har släppts ut på marknaden eller har tagits i bruk före den 26 maj 
2022, med vissa närmare angivna undantag. Även enligt punkt 11 i nu 
nämnda övergångsbestämmelser ska den upphävda lagen gälla. I punkt 19 
anges att bestämmelserna om tillsyn, straff, förverkande, tystnadsplikt och 
avgifter i den upphävda lagen ska fortsätta att gälla i de avseenden och så 
länge som bestämmelser i den lagen ska tillämpas.  

De nu föreslagna bestämmelserna om marknadskontroll bör vara 
tillämpliga vid marknadskontroll av sådana medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik för vilka den upphävda lagen enligt 
övergångsbestämmelserna till lagen med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordningar om medicintekniska produkter fortfarande ska 
tillämpas. Det behövs en kompletterande bestämmelse av sådan innebörd. 

Till skillnad från utredningens förslag innehåller utkastet till 
lagrådsremiss inte några bestämmelser som påverkar befintliga 
bestämmelser om sanktioner för överträdelser av den unionslagstiftning 
som produktlagarna genomför eller kompletterar. Beslut om åtgärder som 
har fattats med stöd av artikel 19.1 andra stycket i förordning (EG) nr 
765/2008 gäller även efter att de föreslagna lagändringarna träder i kraft. 
Det finns därför i övrigt inget behov av övergångsbestämmelser i 
produktlagarna. 

8 Konsekvenser 

Utkastets bedömning: De föreslagna lagändringarna innebär framför 
allt att marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter för att 
kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad 
uppfyller gällande krav, till exempel säkerhetskrav eller miljökrav. 

Förslagen att regeringen ska få meddela föreskrifter om uppgifter för 
kommunerna när det gäller marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning och att kommunala myndigheter ska vara 
skyldiga att rapportera vissa uppgifter till marknadskontroll-
myndigheterna bedöms innebära ett ingrepp i den kommunala 
självstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten bedöms innebära ökade 
kostnader för kommunerna. Dessa ökade kostnader bör finansieras 
genom statliga medel. 
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De merkostnader som kan uppstå för statliga marknadskontroll-
myndigheter som får ett större ansvar för marknadskontroll kan 
finansieras inom befintliga budgetramar eller genom avgiftsuttag. 

Förslagen bedöms inte ge några nämnvärda negativa ekonomiska 
eller andra konsekvenser för företagen. 

Förslagen medför att Polismyndigheten och domstolarna kan få en 
något ökad arbetsbörda. Eventuella kostnadsökningar bedöms rymmas 
inom befintliga anslagsramar.  
 
Utredningens bedömning överensstämmer delvis med utkastets. 

Utredningen bedömer bland annat att marknadskontrollmyndigheterna 
kommer att ha behov av ökade anslag för att kunna uppfylla sitt ansvar 
enligt förordningen. 

Remissinstanserna: Kemikalieinspektionen påtalar att myndigheten 
kommer att få ett betydande merarbete med att rapportera åtgärder som 
kommuner vidtagit eller avser att vidta på kemikalieområdet och att det 
bör anslås ytterligare medel för detta behov. Läkemedelsverket framhåller 
att utredningens förslag avseende kommuners uppgiftsskyldighet i 
förhållande till ansvariga marknadskontrollmyndigheter kan innebära att 
det kommer att behövas ökade resurser för att hantera och utvärdera den 
information som kommunerna förväntas skicka till Läkemedelsverket. 
Örebro kommun anför att förslaget om rapportering av tillsynen kommer 
att innebära en ökad arbetsbörda. 

Skälen för utkastets bedömning 
Förslagens innebörd 
I utkastet föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som 
genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det 
föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll 
i flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s 
marknadskontrollförordning i svensk rätt. 

Förslagen syftar till att skapa en bättre och effektivare marknadskontroll 
i Sverige. 

Bestämmelserna innebär framför allt att marknadskontroll-
myndigheterna får utökade befogenheter för att kontrollera att produkter 
som tillhandahålls på den inre marknaden uppfyller gällande krav, till 
exempel säkerhetskrav eller miljökrav. 

Vilka berörs av förslagen? 
Utkastets förslag berör framför allt de statliga myndigheter som i dag är 
marknadskontrollmyndigheter. Vid produktkontroll av kemiska produkter 
och varor, kosmetiska produkter, vissa mobila maskiner samt tobak och 
liknande produkter berör förslagen även Sveriges kommuner. 

Förslagen om marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och 
sanktionsmöjligheter berör också ekonomiska aktörer, det vill säga 
tillverkare, tillverkares representanter, importörer, distributörer, 
leverantörer av distributionstjänster och andra fysiska eller juridiska 
personer som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av produkter, 
tillhandahållande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem i 
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 enlighet med relevant harmoniserad unionslagstiftning. Det är inte möjligt 
att uppskatta hur många fysiska eller juridiska personer som berörs av 
förslagen i egenskap av ekonomiska aktörer. 

Förslagen berör även domstolarna och Polismyndigheten.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Förslagen bedöms inte ha några specifika miljömässiga konsekvenser men 
det är viktigt för miljön att produkter uppfyller gällande krav som är 
relaterade till miljö, hälsa och säkerhet. Förslagen bedöms inte heller ha 
några nämnvärda sociala effekter, till exempel för jämlikhet, 
tillgänglighet, kultur, hälsa eller utbildning. Däremot gynnar en effektiv 
marknadskontroll konsumenter och slutanvändare, män som kvinnor. Om 
kommuner skulle fråntas tillsynsansvaret för de kontroller som i dag utförs 
med stöd av bland annat miljöbalken och lagen om tobak och liknande 
produkter skulle det kunna påverka sysselsättningen i landets 290 
kommuner negativt. 

Påverkan på konkurrensförhållanden 
Förslagen bedöms inte ha några särskilda effekter på förhållandena mellan 
stora, medelstora och små företag. 

Konsekvenser för kommunerna 
Förslagen bedöms ha effekter på den kommunala självstyrelsen. Förslaget 
att regeringen ska få meddela föreskrifter om uppgifter för kommunerna 
när det gäller marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning 
bedöms innebära ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Detsamma 
gäller förslaget att i miljöbalken, lagen om tobak och liknande produkter 
och lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner införa 
bestämmelser som innebär att kommunala myndigheter kan komma att bli 
skyldiga att rapportera till en marknadskontrollmyndighet sådana 
uppgifter om utförd produktkontroll som kan ha betydelse för att 
marknadskontrollmyndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter.  

Förslagen bedöms som nödvändiga för att Sveriges utpekade 
marknadskontrollmyndigheter ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 
EU:s marknadskontrollförordning. Utkastet bedömer att ingreppet i den 
kommunala självstyrelsen inte kan undvikas genom någon mindre 
ingripande åtgärd och att förslagen inte går utöver ändamålet som 
föranleder dem. 

Enligt utkastets förslag ska kommuner, i enlighet med vad regeringen 
föreskriver, kunna utföra vissa uppgifter som regleras i EU:s 
marknadskontrollförordning. Som utredningen framhåller i sin 
konsekvensanalys har kommunerna utfört vissa uppgifter som utgjort 
marknadskontroll enligt förordning (EG) nr 765/2008 och skillnaden blir 
framför allt på vilken rättslig grund de utförs. 

Utifrån inhämtade uppgifter under beredningen av ärendet kan det totala 
antalet timmar som Sveriges samtliga kommuner lägger ner på kontroll av 
produkter som omfattas av förteckningen av harmoniserad unions-
lagstiftning i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning uppskattas till 
cirka 16 000 timmar per år. 
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Den utökade rapporteringsskyldighet som följer av utkastets förslag 
bedöms inte till fullo motsvaras av någon liknande uppgift i dag och 
kostnaden bör därför inte beräknas i jämförelse med nuvarande uppgifter. 
Det kan uppskattas att varje utförd kontrolltimme vid en utökad 
rapporteringsskyldighet jämfört med dagens läge skulle kunna medföra 
cirka tio minuters arbete med rapportering av kontrollen till den ansvariga 
marknadskontrollmyndigheten. Vid 16 000 utförda kontrolltimmar kan 
det uppskattas att Sveriges kommuner kommer att behöva lägga cirka 
2 600 timmar per år på att rapportera utförda kontroller och resultatet av 
dessa till ansvariga statliga marknadskontrollmyndigheter. Det bedöms 
kosta 2 600 000 kronor per år. Enligt finansieringsprincipen bör detta 
finansieras genom att kommunerna får ökade statliga bidrag. Regeringen 
har i budgetpropositionen för år 2022 föreslagit att kommunerna ska få 
2 600 000 kronor årligen från år 2022 som ett allmänt bidrag (se prop. 
2021/22:1, utgiftsområde 25).  

Konsekvenser för de statliga marknadskontrollmyndigheterna 
Utkastets bedömning att kommunala myndigheter inte bör utses till 
marknadskontrollmyndigheter enligt EU:s marknadskontrollförordning 
innebär att några statliga marknadskontrollmyndigheter får ansvaret för 
marknadskontroll av samtliga produkter i alla led inom sina ansvars-
områden. Marknadskontrollmyndigheten får alltså ett formellt ansvar för 
marknadskontroll även på den kommunala nivån.  

Med utgångspunkt från nuvarande fördelning av marknadskontroll-
ansvaret är det Naturvårdsverket (området för producentansvar för 
förpackningar), Läkemedelsverket (området för produktkontroll av 
kosmetiska produkter), Kemikalieinspektionen (området för 
produktkontroll av kemiska produkter), Folkhälsomyndigheten (området 
för produktkontroll av tobak och liknande produkter) och 
Transportstyrelsen (området för produktkontroll av viss utomhus-
utrustning och vissa mobila maskiner) som berörs. 

De kommunala myndigheterna ska fortsätta att bedriva kontroll av 
produkter i minst samma omfattning som i dag. Det är viktigt – bland annat 
för ett effektivt resursutnyttjande, och för att 
marknadskontrollmyndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 
EU:s marknadskontrollförordning – att kommunerna även fortsättningsvis 
har täta kontakter med de statliga marknadskontrollmyndigheterna. 
Utkastet föreslår även en rapporteringsskyldighet för kommunerna, av 
innebörd att de ska vara skyldiga att lämna sådana uppgifter till 
marknadskontrollmyndigheten som kan ha betydelse för 
marknadskontrollmyndigheten.  

Läkemedelsverket anför att det kommer att behövas ökade resurser för 
att hantera och utvärdera den information som kommunerna förväntas 
lämna. Utkastet framhåller det lämpliga i att de ansvariga statliga 
marknadskontrollmyndigheterna inom ramen för sin tillsynsvägledning 
klargör innebörden av rapporteringsskyldigheten för kommunerna, så att 
uppgiftslämningen inte blir mer omfattande än nödvändigt.  

Kemikalieinspektionen påtalar att myndigheten kommer att få ett 
betydande merarbete med att rapportera åtgärder som kommuner vidtagit 
eller avser att vidta på kemikalieområdet till EU och att det bör anslås 
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 ytterligare medel för detta behov. Utkastet bedömer att marknadskontroll-
myndigheternas rapporteringsskyldighet på unionsnivå endast kommer att 
påverkas i mindre omfattning av kommunernas rapportering till marknads-
kontrollmyndigheterna. 

Eftersom de kommunala myndigheterna ska fortsätta att bedriva kontroll 
av produkter i minst samma omfattning som i dag, innebär den 
omständigheten att vissa statliga marknadskontrollmyndigheter blir 
formellt ansvariga för marknadskontroll även på den kommunala nivån 
inte i sig någon större faktisk förändring beträffande produktkontrollen på 
den nivån. I den mån marknadskontrollmyndigheterna ändå ser ett behov 
av att utöka sin marknadskontroll i kommunerna är bedömningen att det 
kan finansieras inom befintliga budgetramar alternativt genom nya eller 
förändrade avgiftsuttag (angående avgiftsuttag, se avsnitt 4.8). Regeringen 
har i budgetpropositionen för år 2022 också föreslagit att Kemikalie-
inspektionen ska få särskilda medel för myndighetens arbete med 
marknadskontroll. Regeringen framför att man avser att göra 
Kemikalieinspektionen till marknadskontrollmyndighet inom kemikalie-
området och avser att återkomma med en proposition om marknads-
kontroll. Regeringen anför vidare att marknadskontroll är en viktig del i 
arbetet med att säkerställa en hållbar hantering av kemikalier. Regeringen 
föreslår därför att anslaget ökas med 15 miljoner kronor 2022 för 
myndighetens arbete med marknadskontroll. Anslaget beräknas ökas med 
25 miljoner kronor 2023 och beräknas ökas med 35 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2024 för samma ändamål (se Budgetpropositionen för 2022 [prop. 
2021/22:1], utgiftsområde 20). 

Samtliga marknadskontrollmyndigheter får genom förslagen i utkastet 
utökade befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på 
den inre marknaden uppfyller gällande krav, till exempel säkerhetskrav 
eller miljökrav. Detta bedöms kunna leda till en effektivare och mer 
ändamålsenlig marknadskontroll samt ett bättre resursutnyttjande. 
Utkastets bedömning är att för det fall kostnader för statsbudgeten skulle 
uppstå för marknadskontrollmyndigheterna med anledning av förslagen 
kan dessa hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.   

Konsekvenser för företagen 
Utkastets förslag att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att 
besluta om åtgärder enligt artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning 
kan leda till att marknadskontrollen bedrivs på ett annorlunda sätt, vilket i 
sin tur kan ställa krav på en större medverkan av de ekonomiska aktörerna. 
Med ekonomiska aktörer i förordningens mening avses exempelvis 
tillverkare eller leverantörer av produkter som tillhandahålls på den inre 
marknaden. I vilken utsträckning större medverkan kommer att krävas 
beror dock på hur marknadskontrollmyndigheterna väljer att utnyttja sina 
tilldelade befogenheter.  

Förslagen innebär till viss del att företag påförs ytterligare krav som kan 
komma att medföra konsekvenser. Till exempel kan förslaget om att 
marknadskontrollmyndigheten under vissa omständigheter ska få besluta 
om åtgärder mot onlinegränssnitt ha ekonomisk påverkan. För det företag 
som får åtkomsten till sin webbplats begränsad kan det innebära att 
konsumenter inte längre kan köpa företagets produkter online och 
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ersättning från försäljning därmed uteblir. Möjligheten att begränsa 
åtkomsten till ett onlinegränssnitt är emellertid ett sistahandsalternativ. 
Befogenheten kan vidare medföra att tredje parter som leverantörer av 
informationssamhällets tjänster får något fler arbetsuppgifter. Kostnaderna 
för att bistå marknadskontrollmyndigheten bör dock som regel vara 
begränsade. Samtidigt kan en mer effektiv och ändamålsenlig 
marknadskontroll förväntas gynna seriösa företag och leda till en 
förbättrad och rättvisare konkurrens på de berörda marknaderna. 

Marknadskontrollmyndigheterna ska beakta proportionalitetsprincipen 
vid tillämpningen av alla sina befogenheter enligt artikel 14.4 i EU:s 
marknadskontrollförordning. Detta är en garant för att ingen enskild aktör 
drabbas orimligt hårt av en marknadskontrollmyndighets åtgärder.  

Sammantaget bedöms förslagen inte medföra några nämnvärda negativa 
ekonomiska eller andra konsekvenser för företagen.  

Konsekvenser för Polismyndigheten 
Polismyndigheten ska i dag enligt ett stort antal sektorsspecifika lagar 
lämna biträde åt marknadskontrollmyndigheter, främst för att få tillträde 
till lokaler och liknande i samband med inspektioner. Marknadskontroll-
myndigheterna har uppgett att möjligheten att begära Polismyndighetens 
hjälp sällan eller aldrig används. Utkastets förslag att Polismyndigheten på 
begäran av en marknadskontrollmyndighet i vissa fall ska lämna den hjälp 
som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar åtgärder enligt 
artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning bedöms därför inte 
medföra några nämnvärda ekonomiska konsekvenser för myndighetens 
verksamhet. 

Konsekvenser för domstolarna  
Utkastet föreslår att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att 
besluta om åtgärder enligt artikel 14.4 i EU:s marknadskontrollförordning 
och att sådana beslut samt förelägganden om att förordningen ska följas 
ska få förenas med vite. Dessa förslag kan leda till ett något ökat antal 
överklaganden av marknadskontrollmyndigheternas beslut, i vart fall 
inledningsvis innan vägledande praxis etableras på området. De eventuella 
merkostnader som kan uppstå för domstolarna till följd av detta kan 
finansieras inom befintliga budgetramar. 

9 Författningskommentar 

9.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 
15 kap. 
34 § 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel. 
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 Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså 
förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 
 

26 kap. 
30 § 
Paragrafen innehåller i dag en upplysning om att det i två EU-förordningar, 
förordning (EU) 765/2008 och EU:s kontrollförordning, finns 
bestämmelser om kontroll av att vissa EU-förordningar och vissa 
bestämmelser som genomför EU-direktiv inom balkens 
tillämpningsområde följs. 

I första stycket görs ändringar med anledning av att bestämmelser om 
marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 har upphört och ersatts 
av EU:s marknadskontrollförordning. Den nuvarande första punkten utgår 
och den andra punkten byter beteckning till första punkten. I andra 
punkten nämns EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är utformad så att 
den avser förordningen i dess vid varje tid gällande lydelse, så kallad 
dynamisk hänvisning. 

Därutöver görs en redaktionell ändring i andra stycket. 
Övervägandena finns i avsnitt 6.1. 

 
30 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att en marknadskontroll-
myndighet i enlighet med artikel 14.4 k i EU:s marknadskontroll-
förordning får besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten begränsas. 
Marknadskontrollmyndigheten får endast använda sig av befogenheten i 
artikel 14.4 k när inga andra effektiva medel står till buds för att eliminera 
en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en produkt som 
utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör en risk i fråga 
om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig situation som 
kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses kräva ett snabbt 
ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, inbegripet fall där 
effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 definieras termen 
onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en webbplats, en del av en 
webbplats eller en applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för 
dennes räkning och som tjänar till att ge slutanvändarna tillgång till den 
ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd. 

I tredje stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
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Övervägandena finns i avsnitt 4.1 och 6.1. 
 
31 a §  
Paragrafen är ny och anger att en myndighet som utövar kontroll enligt 
EU:s marknadskontrollförordning ska utföra kontroll på eget initiativ samt 
efter anmälan i nödvändig utsträckning I artikel 14.4 f i EU:s 
marknadskontrollförordning anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att 
identifiera bristande överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 
anges att marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda 
utredningar om de får kännedom om att produkter som inte 
överensstämmer med kraven släpps ut på marknaden.  

Orden ”efter anmälan” förtydligar den rätt allmänheten har att vända sig 
till tillsynsmyndigheten när de anser att det föreligger brister i 
efterlevnaden (se propositionen Århuskonventionen [prop. 2004/05:65], 
s. 136). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1. 
 
32 § 
Paragrafen reglerar ett antal befogenheter för myndigheter som utövar 
sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 30 §. Vid 
sådan verksamhet gäller det som sägs i kapitlet om förelägganden (9 §), 
vite (14 §), verkställighet (17 §), rättelse på den felandes bekostnad (18 §), 
ersättning för prover och provtagning (22 b §) samt testköp (28 §). 

I första stycket andra punkten ersätts orden ”de behöriga 
myndigheterna” med ”kontrollmyndigheterna”. Ändringen innebär att 
befogenheterna i 14, 17, 18 och 26 §§ tillkommer samtliga myndigheter 
som utför kontroll i enlighet med angivna EU-förordningar och således 
även kommunala nämnder och länsstyrelser. 

En ny tredje punkt införs som anger att det som sägs i 21 § om uppgifter 
och handlingar ska gälla även vid sådan kontroll som avses i 30 §. Den nya 
punkten innebär att en myndighet som utför kontroll har befogenhet att 
begära de uppgifter som myndigheten behöver för sin marknadskontroll.  

Den nuvarande tredje punkten byter beteckning till fjärde punkten. 
I den fjärde punkten ersätts orden ”de behöriga myndigheterna” med 

”kontrollmyndigheterna” och punkten byter beteckning till femte punkten. 
Övervägandena finns i avsnitt 6.1. 
 

32 a § 
Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande till regeringen att 
meddela föreskrifter om skyldighet för en kommunal myndighet som ska 
utföra kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning att lämna 
upplysningar om kontrollen till en marknadskontrollmyndighet. 
Föreskrifterna kan avse skyldighet för en kommunal nämnd att lämna 
såväl allmän information om den kontroll av produkter som har bedrivits 
i kommunen som specifik information om upptäckt av farliga produkter. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1. 
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 33 § 
Paragrafen anger att tystnadsplikten i 27 § även gäller den som utför 
delegerade uppgifter som ingår i offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet i enlighet med EU:s kontrollförordning. 

En ny punktuppställning görs. Första punkten motsvaras av nuvarande 
paragraf. Redaktionella ändringar har gjorts på så sätt att ordföljden ändras 
och orden ”utför delegerade uppgifter” placeras först i punkten. 
Hänvisningen till verksamhet som avses i 30 § ändras till en hänvisning 
till förordning (EU) 2017/625.  

En ny andra punkt införs. Den nya punkten innebär att tystnadsplikten i 
27 § även ska gälla den som utför uppgifter som ingår i marknadskontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning. Det innebär att fysiska personer 
som utför uppgifter på en myndighets uppdrag, till exempel personal på 
laboratorier, inte obehörigen får röja eller utnyttja vad de fått veta om 
affärs- eller driftförhållanden eller förhållanden av betydelse för landets 
försvar. Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1. 
 

27 kap. 
1 § 
Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter för 
myndigheters kostnader för vissa verksamheter. 

Punkten 2 i första stycket ändras så att avgiftsbemyndigandet i 
miljöbalken inte omfattar kostnader för kontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. 

I andra stycket görs en redaktionell ändring. 
Övervägandena finns i avsnitt 6.1  

 
1 a § 
Paragrafen är ny och innehåller en upplysning om att det i lagen 
(2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn finns 
bestämmelser om avgifter för marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i 
förordningen som den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas 
av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som 
omfattas av den lagstiftningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.8 och 6.1. 
 
29 kap.  
5 § 
Paragrafen innehåller en bestämmelse om straff för försvårande av 
miljökontroll. 

I första stycket punkten f görs en ändring med anledning av att 
bestämmelserna om marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 har 
upphört att gälla och ersatts av EU:s marknadskontrollförordning. 
Straffbestämmelsen i punkten f omfattar i nuvarande lydelse lämnande av 
oriktiga uppgifter enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008. 
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Ändringen i punkten innebär att en hänvisning görs till artikel 14 a och b i 
EU:s marknadskontrollförordning i stället för till artikel 19 i förordning 
(EG) nr 765/2008. Artikel 19 i den förordningen motsvaras av 
artikel 14.4 a och b i EU:s marknadskontrollförordning. Hänvisningen till 
förordningen är dynamisk.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.11 och 6.2. 
 
30 kap. 
3 § 
Paragrafen reglerar befogenheten att besluta om miljösanktionsavgift. 

Paragrafens första stycke förtydligas så att det framgår att möjligheten 
att besluta om miljösanktionsavgift även gäller myndigheter som bedriver 
kontroll enligt EU:s kontrollförordning respektive EU:s marknads-
kontrollförordning. 

I andra stycket görs en redaktionell ändring. 
Övervägandena finns i avsnitt 6.1. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.2 Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen 
(1977:1160) 

1 kap. 
2 § 
Paragrafens första stycke innehåller bestämmelser om lagens 
tillämpningsområde. 

Paragrafens första stycke ändras så att det framgår att lagen gäller också 
marknadskontroll. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 
 
7 kap. 
15 §  
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 
 

16 § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
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 kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG 
om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om en maskin 
uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
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avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. 
Artikel 14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 a följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
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 ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
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17 § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s marknadskontroll-
förordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
18 § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 16 § eller om 
förelägganden enligt 17 § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 16 § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontroll-
förordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
19 § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).  

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
20 § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
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 driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 

9 kap. 
2 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av 
Arbetsmiljöverkets beslut.  

Paragrafens första stycke ändras så att det framgår att också en 
marknadskontrollmyndighets beslut i enskilda fall enligt lagen eller enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas. Dessutom görs 
redaktionella ändringar. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 
5 § 
Paragrafen reglerar omedelbar verkställighet av beslut. 

Paragrafens ändras så att även en marknadskontrollmyndighet får 
förordna att dess beslut ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till 
exempel användas om en marknadskontrollmyndighet har beslutat om 
tillträde till en lokal som en ekonomisk aktör använder och det finns behov 
av att verkställigheten inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte 
uppnås. Dessutom görs en redaktionell ändring. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.3 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1992:1512) om elektromagnetisk 
kompatibilitet 

1 a § 
Paragrafen ändras på så sätt att det införs ett nytt, andra, stycke.  

Andra stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontroll-
myndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de 
krav som fastställs i relevant harmoniserad unionslagstiftning samt 
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säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas av den 
lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 
6 a §  
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 
 

6 b § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en marknadskontroll-
myndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU 
av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
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 aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
utrustningar uppfyller gällande krav på elektromagnetisk kompatibilitet. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 
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Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
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 marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
6 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
6 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 6 b § eller om 
förelägganden enligt 6 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 6 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
6 e § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
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kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).  

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
6 f § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
12 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av en 
tillsynsmyndighets beslut och om omedelbar verkställighet av beslut om 
förbud. 

Paragrafens första stycke ändras så att det framgår att också en 
marknadskontrollmyndighets beslut enligt lagen eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Dessutom görs en redaktionell ändring. 

Andra stycket ändras så att även beslut enligt 6 b eller 6 c § omfattas av 
möjligheten till omedelbar verkställighet. Bestämmelsen kan till exempel 
användas om en marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till 
en lokal som en ekonomisk aktör använder och det finns behov av att 
verkställigheten inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte 
uppnås. Dessutom görs i andra stycket redaktionella ändringar som bland 
annat förtydligar att bestämmelsen är tillämplig för förbud enligt 6 §.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.10 och 4.4. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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 9.4 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och 
mätdon 

6 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
6 b § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG 
av den 23 april 2009 om gemensamma föreskrifter för både mätdon och 
metrologiska kontrollmetoder. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
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aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om mätdon 
uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 
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 I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha 
befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och att 
demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
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tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
6 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
6 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 6 b § eller om 
förelägganden enligt 6 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 6 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
6 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 6 b § eller om förelägganden enligt 6 c § 
ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
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 6 f § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
6 g § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
7 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av en 
tillsynsmyndighets beslut.  

Paragrafen ändras så att det framgår att också en 
marknadskontrollmyndighets beslut enligt lagen eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas. Dessutom görs en 
redaktionell ändring. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
 

Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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9.5 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1992:1684) om EG-gödselmedel 

4 § 
Den nuvarande bestämmelsen i paragrafen ersätts av nya bestämmelser. 

Paragrafen anger i första stycket att den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning. Hänvisningen till EU:s 
marknadskontrollförordning är dynamisk. 

Tredje stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.7 och 4.8. 
 
5 § 
Den nuvarande bestämmelsen i paragrafen ersätts av nya bestämmelser 
som reglerar vilka befogenheter en marknadskontrollmyndighet har vid 
kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
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 omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
2003/2003 av den 13 oktober om gödselmedel. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
gödselmedel uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. 
Artikel 14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
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marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 



  

  

215 

 myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
6 § 
De nuvarande bestämmelserna i paragrafen ersätts av en ny bestämmelse 
som ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att besluta de 
förelägganden som behövs för att EU:s marknadskontrollförordning ska 
följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
8 § 
Den nuvarande bestämmelsen i paragrafen ersätts av en ny bestämmelse 
som reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet att förena vissa 
beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 5 § eller om 
förelägganden enligt 6 § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 5 § innehåller befogenheterna som anges i 
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artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontroll-
förordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
9 § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 5 § eller om förelägganden enligt 6 § ska 
gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
10 § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
11 § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
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 13 § 
Paragrafen ändras och reglerar vilka beslut av en 
marknadskontrollmyndighet som får överklagas samt anger att 
prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Paragrafen anger i första stycket att en marknadskontrollmyndighets 
beslut om åtgärder enligt 5 § eller om förelägganden enligt 6 § får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Möjligheten att överklaga ett 
beslut omfattar även frågan om det funnits förutsättningar enligt 5 § andra 
stycket för en marknadskontrollmyndighet att införskaffa ett varuprov 
under dold identitet samt beslut enligt fjärde stycket i samma paragraf om 
att en skyldighet att vidta en åtgärd mot ett onlinegränssnitt inte längre ska 
gälla.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:669) 
om märkning av skor 

4 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsyn. 

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att det anges att den 
myndighet som regeringen bestämmer ska vara 
marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning. Hänvisningen till EU:s 
marknadskontrollförordning är dynamisk. 

Tredje stycket anger att marknadskontrollmyndigheten ska se till att 
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. Bestämmelsen 
motsvarar i sak den reglering som tidigare återfanns i första stycket men 
riktar sig nu till marknadskontrollmyndighet i stället för som tidigare 
tillsynsmyndighet. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 
 
4 a § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
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avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av 
skodon som saluförs i detaljistledet. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om skor är 
märkta i enlighet med gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d  anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
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 Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 



  

  

 

220 

identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
4 b § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
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 produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
4 c § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 4 a § eller om 
förelägganden enligt 4 b § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 4 a § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
4 d § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 4 a § eller om förelägganden enligt 4 b § 
ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
4 e § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
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4 f § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
5 § 
Paragrafen ändras på så sätt att den nuvarande andra punkten tas bort.  
 
6 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av en 
tillsynsmyndighets beslut och ändras på så sätt att det i stället för den 
myndighetens beslut är marknadskontrollmyndighetens beslut i enskilda 
fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen som får överklagas. Dessutom görs en redaktionell ändring. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.7 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1996:1118) om marknadsföring av kristallglas 

5 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsyn. 

Paragrafens första stycke ändras så att det anges att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket, som är nytt, upplyser om att bestämmelser om 
marknadskontroll finns i EU:s marknadskontrollförordning. Hänvisningen 
till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 

Tredje stycket är nytt men motsvarar till stor del den nuvarande lydelsen 
av paragrafen. I stycket anges att marknadskontrollmyndigheten ska se till 
att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.7 och 4.1. 
 
5 a § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  
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 I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Rådets direktiv 69/493/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
marknadsförda kristallglas uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
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ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
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 inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
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5 b § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

5 c § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 5 a § eller om 
förelägganden enligt 5 b § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 5 a § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
5 d § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 5 a § eller om förelägganden enligt 5 b § 
ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
5 e § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
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 säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
5 f § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
7 § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka beslut av en 
marknadskontrollmyndighet som får överklagas. 

I första stycket anges att marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 
5 a eller 5 b § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Möjligheten 
att överklaga ett beslut omfattar även frågan om det funnits förutsättningar 
enligt 5 a § andra stycket för en marknadskontrollmyndighet att 
införskaffa ett varuprov under dold identitet samt beslut enligt fjärde 
stycket i samma paragraf om att en skyldighet att vidta en åtgärd mot ett 
onlinegränssnitt inte längre ska gälla. 

I andra stycket anges att prövningstillstånd krävs vid överklagande till 
kammarrätten. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.8 Förslaget till lag om ändring i körkortslagen 
(1998:488) 

5 kap. 
26 § 
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel. Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 
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Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.9 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1998:1707) om åtgärder mot buller och 
avgaser från mobila maskiner 

7 § 
Den nuvarande bestämmelsen i paragrafen ersätts av en ny bestämmelse. 
I den nya bestämmelsen anges att regeringen får meddela föreskrifter om 
att en statlig eller kommunal myndighet ska utöva tillsyn över att lagen 
och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Ändringen 
är redaktionell. 

 
8 § 
Paragrafen ändras på så sätt att ordet förbud utgår. Befogenheten att 
besluta förelägganden omfattar förbud. Ändringen innebär därmed ingen 
förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning propositionen Avgaser 
och buller från mobila maskiner [prop. 1998/99:3], s. 37–38). Dessutom 
görs ytterligare redaktionella ändringar. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4.  
 
10 § 
Paragrafen ändras på så sätt att ordet förbud utgår. Befogenheten att 
meddela förelägganden omfattar förbud. Ändringen innebär därmed ingen 
förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning prop. 1998/99:13, s. 39). 
Dessutom görs redaktionella ändringar.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4.  
 

10 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Tredje stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela 
föreskrifter om uppgifter för kommunala myndigheter när det gäller 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Bemyndigandet ger förutsättningar att ge kommunerna ansvar för vissa 
uppgifter enligt EU:s marknadskontrollförordning, men detta utan att utses 
till marknadskontrollmyndigheter.  

Hänvisningarna till EU:s marknadskontrollförordning är dynamiska. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1, 4.7 och 5. 

 
10 b §  
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en myndighet som utför 
kontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har vid kontroll av produkter.  
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 I första stycket anges att myndigheten i enlighet med artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning har 
befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller 
uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel, att 
inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv 
vidta åtgärder samt att införskaffa, inspektera och demontera varuprover  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG 
av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus. Detta 
innebär att en marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en 
ekonomisk aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
utrustningen uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
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tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
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 införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
10 c § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att en marknadskontroll-
myndighet i enlighet med artikel 14.4 k i EU:s marknadskontroll-
förordning får besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten begränsas. 
Marknadskontrollmyndigheten får endast använda sig av befogenheten i 
artikel 14.4 k när inga andra effektiva medel står till buds för att eliminera 
en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en produkt som 
utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör en risk i fråga 
om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig situation som 
kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses kräva ett snabbt 
ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, inbegripet fall där 
effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 definieras termen 
onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en webbplats, en del av en 
webbplats eller en applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för 
dennes räkning och som tjänar till att ge slutanvändarna tillgång till den 
ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd. 

I tredje stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
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till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1 och 5. 
 

10 d § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

10 e § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 10 b § eller 
om förelägganden enligt 10 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 10 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
10 f § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 10 b § eller om förelägganden enligt 
10 c § ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om 
en marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som 
en ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten 
inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
10 g § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 
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 Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
10 h § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
12 § 
Paragrafen ändras på så sätt att det införs ett nytt, andra, stycke.  

Andra stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 
15 a § 
Paragrafen är ny och innebär att ett förbud mot dubbelbestraffning införs. 

I lagen finns bestämmelser om straff för vissa gärningar som rör olovligt 
handhavande med mobila maskiner eller motorer till dessa (se 13–15 §§). 
Den nya bestämmelsen hindrar att en ekonomisk aktör får dubbla straff för 
samma överträdelse. När en ansökan om utdömande av vite har gjorts får 
straff inte dömas ut för en gärning som omfattas av vitesföreläggandet.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.6. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.  
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9.10 Förslaget till lag om ändring i lagen om handel 
med ädelmetallarbeten 

8 § 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel. Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.  

9.11 Förslaget till lag om ändring i fordonslagen 
(2002:574) 

1 kap. 
1 § 
Paragrafens tredje stycke ändras på så sätt att EU:s 
marknadskontrollförordning läggs till i uppräkningen av EU-förordningar 
som lagen kompletterar. 

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
3 kap.  
6 § 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

4 kap.  
2 § 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

2 g § 
Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
5 kap. 
2 a § 
Paragrafen är ny och innebär att ett förbud mot dubbelbestraffning införs. 

I lagen finns bestämmelser om straff för vissa gärningar (se 5 kap. 1§). 
Den nya bestämmelsen hindrar att en ekonomisk aktör får dubbla straff för 
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 samma överträdelse. När en ansökan om utdömande av vite har gjorts får 
straff inte dömas ut för en gärning som omfattas av vitesföreläggandet. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6. 
 
3 d § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 
 

3 e § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG 
av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med 
avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om 
ändring av rådets direktiv 70/156/EEG. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
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aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
motorfordon uppfyller gällande krav avseende återanvändning, 
materialåtervinning och återvinning. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
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 vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
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införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
3 f §  
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

3 g § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 3 e § eller om 
förelägganden enligt 3 f § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 3 e § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontroll-
förordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
3 h §  
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
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 förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
3 i § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.12 Förslaget till lag om ändring i 
produktsäkerhetslagen (2004:451) 

27 § 
Paragrafens första och andra stycken ändras på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att besluta förelägganden omfattar förbud. Ändringen 
innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning 
propositionen Ny produktsäkerhetslag [prop. 2003/04:121], s. 130–136 
och 196). Dessutom görs redaktionella ändringar i dessa stycken. 

Paragrafen ändras även på så sätt att tredje stycket tas bort. Tredje 
stycket innehåller en upplysning som hänvisar till upphävda bestämmelser 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 
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Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.13 Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen 
(2004:519) 

1 kap. 
4 § 
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:263) 
om transport av farligt gods 

15 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
15 b §  
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
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 ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU 
av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om 
upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 
84/527/EEG och 1999/36/EG. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
transportabla tryckbärande anordningar uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
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att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
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 till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
15 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
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Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
15 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 15 b § eller 
om förelägganden enligt 15 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 15 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
15 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 15 b § eller om förelägganden enligt 
15 c § ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om 
en marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som 
en ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten 
inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

15 f § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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 9.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:112) 
om ekodesign 

8 §  
Paragrafens tredje stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
17 a §  
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 
 

17 b §  
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
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i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG 
av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på 
ekodesign för energirelaterade produkter. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
energirelaterade produkter uppfyller gällande krav på ekodesign. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
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 närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
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att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

17 c §  
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
17 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 17 b § eller 
om förelägganden enligt 17 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 17 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns avsnitt 4.4. 
 

17 e §  
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 17 b § eller om förelägganden enligt 
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 17 c § ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om 
en marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som 
en ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten 
inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

17 f §  
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
17 g §  
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 
18 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av 
tillsynsmyndighetens beslut.  

Paragrafen ändras på så sätt att det anges att även en 
marknadskontrollmyndighets beslut enligt 17 b eller 17 c § får överklagas. 
Möjligheten att överklaga ett beslut omfattar även frågan om det funnits 
förutsättningar enligt 17 b § andra stycket för en 
marknadskontrollmyndighet att införskaffa ett varuprov under dold 
identitet samt beslut enligt fjärde stycket i samma paragraf om att en 
skyldighet att vidta en åtgärd mot ett onlinegränssnitt inte längre ska gälla. 
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Dessutom görs en redaktionell ändring.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.10 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.16 Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen 
(2010:500) 

11 kap. 
4 § 
Paragrafen ändras på så sätt att det införs ett nytt, andra, stycke.  

Andra stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 
12 kap.  
3 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
3 b § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  
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 Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska 
unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 
1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU 
och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets 
förordning (EEG) nr 3922/91. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om tillämpliga 
krav är uppfyllda. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
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avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
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 ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
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3 c §  
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
3 d §  
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 3 b § eller om 
förelägganden enligt 3 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 3 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

3 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 3 b § eller om förelägganden enligt 3 c § 
ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
3 f §  
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
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 säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
3 g §  
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
13 kap. 
8 § 
Paragrafen upplyser om att bestämmelser om ansvar för den som bryter 
mot tystnadsplikten i 6 kap. 14 § första stycket finns i 20 kap. 3 § 
brottsbalken.  

Paragrafen ändras på så sätt att 12 kap. 3 g § läggs till i uppräkningen av 
bestämmelser om tystnadsplikt i lagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.17 Förslaget till lag om ändring i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

8 kap.  
21 § 
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
22 § 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 
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25 §  
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
10 kap. 
8 § 
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
9 § 
Paragrafens tredje stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
11 kap. 
26 §  
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 
 

26 a § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
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 om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU 
av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Detta innebär 
att en marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en 
ekonomisk aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
en installerad hiss uppfyller gällande krav.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
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överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
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 aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

26 b § 
Paragrafen ger marknadskontrollmyndigheten befogenhet att besluta om 

vissa förelägganden. 
Paragrafen ändras på så sätt att första–tredje styckena tas bort. Första–

tredje styckena innehåller bestämmelser som ger tillsynsmyndigheten 
befogenhet att vidta vissa åtgärder när byggprodukter inte uppfyller 
föreskrivna krav. Den myndighet som i enlighet med den nya 26 § ska vara 
marknadskontrollmyndighet har i enlighet med den nya 26 a § befogenhet 
att vidta åtgärder när byggprodukter inte uppfyller föreskrivna krav. 

Genom ändringen i fjärde stycket följer att det är 
marknadskontrollmyndigheten som får besluta om de förelägganden som 
behövs. Dessutom görs redaktionella ändringar. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.1 och 4.11. 
 

26 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  
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Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
26 d 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 

37 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om vite. 

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att det anges att även 
förelägganden enligt 26 a, 26 b eller 26 c § får förenas med vite. 
Bestämmelserna i 26 a § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

38 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om omedelbar verkställighet av vissa 
beslut av byggnadsnämnden. 

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att det anges att 
marknadskontrollmyndigheten i ett föreläggande enligt 26 a eller 26 c § 
får bestämma att den åtgärd som föreläggandet avser ska genomföras 
omedelbart trots att föreläggandet inte har fått laga kraft. Bestämmelsen 
kan till exempel användas om en marknadskontrollmyndighet har beslutat 
om tillträde till en lokal som en ekonomisk aktör använder och det finns 
behov av att verkställigheten inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen 
då inte uppnås. Dessutom görs en redaktionell ändring. 
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 Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

65 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i tillsynsärenden. 

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att tystnadsplikten enligt 
stycket även omfattar ärenden som gäller marknadskontroll. Det kan till 
exempel handla om att en extern tjänsteleverantör utför produktkontroll 
för en marknadskontrollmyndighets räkning och i denna verksamhet får 
kännedom om uppgifter om en ekonomisk aktörs ekonomiska 
förhållanden. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.18 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 

25 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
25 b § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
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tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
beträffande aerosolbehållare. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
aerosolbehållare uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
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 om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
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det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
25 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
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 25 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 25 b § eller 
om förelägganden enligt 25 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 25 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
25 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 25 b § eller om förelägganden enligt 25 
c § ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

25 f § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
27 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om bland annat avgifter för tillsyn. 

Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att den nuvarande 
bestämmelsen som reglerar avgift vid sådan tillsyn som utgör 
marknadskontroll ersätts av en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
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verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.19 Förslaget till lag om ändring i 
avgasreningslagen (2011:318) 

34 §  
Paragrafen ändras på så sätt att det införs ett nytt, andra, stycke.  

Andra stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 

37 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
37 b §  
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
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 avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 
och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll 
av fordon. Detta innebär att en marknadskontrollmyndighet har 
befogenhet att kräva att en ekonomisk aktör tillhandahåller till exempel 
handlingar för att bedöma om lätta personbilar och lätta nyttofordon 
uppfyller gällande utsläppskrav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
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unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 
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 Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
37 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  



  

  

 

270 

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
37 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 37 b § eller 
om förelägganden enligt 37 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 37 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

37 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 37 b § eller om förelägganden enligt 
37 c § ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om 
en marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som 
en ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten 
inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
37 f § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
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37 g § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 

39 § 
Paragrafen innehåller ett förbud mot dubbelbestraffning. Den som inte har 
följt ett vitesföreläggande enligt 33 eller 37 § får inte dömas till ansvar 
enligt lagen för en gärning som omfattas av föreläggandet. 

Paragrafen ändras på så sätt att ett vitesföreläggande enligt 37 d § 
omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.20 Förslaget till lag om ändring i drivmedelslagen 
(2011:319) 

22 § 
Paragrafen ändras på så sätt att det införs ett nytt, andra, stycke.  

Andra stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 
24 a §  
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  
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Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
24 b § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av 
den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om 
ändring av rådets direktiv 93/12/EEG. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om bensin och 
dieselbränslen uppfyller gällande kvalitetskrav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
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 inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  
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Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
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 begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
24 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
24 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 24 b § eller 
om förelägganden enligt 24 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 24 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

24 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 24 b § eller om förelägganden enligt 
24 c § ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om 
en marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som 
en ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten 
inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

24 f § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
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14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
24 g § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 

34 § 
Paragrafen innehåller ett förbud mot dubbelbestraffning. Dom som inte 
har följt ett vitesföreläggande enligt 24 § får inte dömas till ansvar enligt 
lagen för en gärning som omfattas av föreläggandet. 

Paragrafen ändras på så sätt att vitesförelägganden enligt 24 b eller 
24 c § omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.6. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.21 Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:579) 
om leksakers säkerhet 

24 § 
Paragrafens första stycke ändras och anger att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.7.  
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24 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Paragrafens första stycke ändras och de nya tredje och fjärde styckena 
införs.  

Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 
enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Artikel 14.4 c omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer 
tillhandahåller relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till 
webbplatser, när uppgifterna i fråga har samband med föremålet för 
undersökningen. En marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att 
kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte 
är en ekonomisk aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
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artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
27 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden.  

Paragrafen och dess rubrik ändras redaktionellt på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att besluta förelägganden omfattar förbud. Ändringen 
innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning 
propositionen Ny lag om leksakers säkerhet [prop. 00/11:65], s. 72 och 
111–112).  

Paragrafen ändras även på så sätt att det anges att 
marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs 
för att EU:s marknadskontrollförordning ska följas. Ett föreläggande kan 
till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. Dessutom görs ytterligare 
redaktionella ändringar. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 



  

  

279 

  
32 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgift. 

Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att det inte längre anges att 
dubbelbestraffningsförbudet i stycket omfattar överträdelser av ett förbud. 
Ändringen hänger samman med ändringen i 27 § där ordet förbud utgår. 
Dessutom görs ytterligare en redaktionell ändring. Ändringarna innebär 
ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning prop. 2010/11:65, 
s. 82 och 114).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.22 Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk kontroll 

1 § 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.23 Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:849) 
om EU-miljömärket 

2 § 
Paragrafen ändras redaktionellt på så sätt att det anges att 
artikelhänvisningarna avser Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke. 

 
2 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 
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2 b §  
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke. Detta innebär 
att en marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en 
ekonomisk aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
de krav som ställs vid användande av EU-miljömärket är uppfyllda. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
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 näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
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situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
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 2 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
2 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  

En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 2 b § eller om 
förelägganden enligt 2 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 2 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
2 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 2 b § eller om förelägganden enligt 2 c § 
ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

2 f § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
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säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
4 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt. 

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att det anges att den som har 
befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte 
obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta om någons 
affärs- eller driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning. 

Första stycket ändras dessutom redaktionellt på så sätt att det anges att 
artikelhänvisningarna avser förordning (EG) nr 66/2010.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 

5 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. 

Paragrafen ändras på så sätt att det införs ett nytt tredje stycke. 
Ändringen innebär att en marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder 
enligt 2 b § eller om förelägganden enligt 2 c § får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Möjligheten att överklaga ett beslut omfattar även 
frågan om det funnits förutsättningar enligt 2 b § andra stycket för en 
marknadskontrollmyndighet att införskaffa ett varuprov under dold 
identitet samt beslut enligt fjärde stycket i samma paragraf om att en 
skyldighet att vidta en åtgärd mot ett onlinegränssnitt inte längre ska gälla. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.24 Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa 
föreskrifter om marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn 

2 §  
Paragrafen är ny och innehåller två bemyndiganden.  

I första stycket anges att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning. Bemyndigandet ger 
förutsättningar att ta ut avgifter för kontrollen av samtliga produkter som 
omfattas av den harmoniserade unionslagstiftning som förtecknas i 
bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning. Marknadskontroll 



  

  

285 

 definieras i artikel 3.3 i förordningen som den verksamhet som bedrivs och 
de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa 
att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i relevant 
harmoniserad unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse 
som omfattas av den lagstiftningen.  

Andra stycket innehåller ett bemyndigande för en kommun att meddela 
föreskrifter om avgifter för marknadskontroll när det gäller en kommunal 
myndighets verksamhet. Bemyndigandet ger förutsättningar att ta ut avgifter 
vid sådan kontroll som rent praktiskt i vissa delar motsvarar sådan 
marknadskontroll som avses i EU:s marknadskontrollförordning. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.8.  

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.25 Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:534) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
textilmärkningsförordning 

2 § 
Paragrafen ändras redaktionellt på så sätt att andra meningen i 
bestämmelsen placeras i ett nytt, andra, stycke. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.7.  
 

2 a §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Paragrafens första stycke ändras och de nya tredje och fjärde styckena 
införs.  

Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 
enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
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aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
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 varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla.   

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
3 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden.  

Paragrafen och dess rubrik ändras redaktionellt på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att besluta förelägganden omfattar förbud. Ändringen 
innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning 
propositionen Märkning av textilprodukter [prop. 2013/14:171], s. 12 
och 21–22).  

Paragrafen ändras även på så sätt att det anges att 
marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs 
för att EU:s marknadskontrollförordning ska efterlevas. Ett föreläggande 
kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. Dessutom görs ytterligare en 
redaktionell ändring. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
5 a § 
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
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Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.26 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:96) 
om fritidsbåtar och vattenskotrar 

26 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Paragrafens första stycke ändras och de nya tredje och fjärde styckena 
införs.  

Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 
enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
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 överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

28 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden.  

Paragrafens första stycke och paragrafens rubrik ändras redaktionellt på 
så sätt att ordet förbud utgår. Befogenheten att besluta förelägganden 
omfattar förbud. Ändringen innebär därmed ingen förändrad tillämpning 
(se vad gäller tillämpning propositionen Lag om fritidsbåtar och 
vattenskotrar [prop. 2015/16:64], s. 66–70 och 88–89).  
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Första stycket ändras även på så sätt att det anges att 
marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs 
för att EU:s marknadskontrollförordning ska efterlevas. Ett föreläggande 
kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. Dessutom görs ytterligare en 
redaktionell ändring. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

29 §  
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter 
för marknadskontroll.  

Paragrafen ändras på så sätt att bemyndigandet inte längre omfattar 
avgifter för marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Andra stycket i paragrafen är nytt och innehåller en upplysning om att 
det i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter 
om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn finns 
bestämmelser om avgifter för marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i 
förordningen som den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 

30 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgift. 

Paragrafens tredje stycke ändras på så sätt att det inte längre anges att 
dubbelbestraffningsförbudet i stycket omfattar överträdelser av ett förbud. 
Ändringen hänger samman med ändringen i 28 § där ordet förbud utgår. 
Dessutom görs ytterligare en redaktionell ändring. Ändringarna innebär 
ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning prop. 2015/16:64, 
s. 72 och 89).  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

30 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  
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 I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.27 Förslaget till lag om ändring i 
radioutrustningslagen (2016:392) 

11 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Paragrafens första stycke ändras och de nya tredje och fjärde styckena 
införs.  

Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 
enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
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marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
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 12 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden.  

Paragrafens första och andra stycke ändras redaktionellt på så sätt att 
ordet förbud utgår. Befogenheten att besluta förelägganden omfattar 
förbud. Ändringen innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad 
gäller tillämpning propositionen Genomförande av 
radioutrustningsdirektivet [prop. 2015/16:93], s. 40–43 och 63–64).  

Första stycket ändras även på så sätt att det anges att en 
marknadskontrollmyndighet får besluta de förelägganden som behövs för 
att EU:s marknadskontrollförordning ska följas. Ett föreläggande kan till 
exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. Dessutom görs ytterligare en 
redaktionell ändring. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning i första stycket är 
statisk. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
14 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 

16 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgift. 

Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att det inte längre anges att 
dubbelbestraffningsförbudet i stycket omfattar överträdelser av ett förbud. 
Ändringen hänger samman med ändringen i 12 § där ordet förbud utgår. 
Dessutom görs ytterligare en redaktionell ändring. Ändringarna innebär 
ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning prop. 2015/16:93, 
s. 51 och 65–66).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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9.28 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:561) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om elektronisk identifiering 

2 § 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 
anges med dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.29 Förslaget till lag om ändring i elsäkerhetslagen 
(2016:732) 

46 a § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
46 b § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
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 om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU 
av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om utrustning och skyddssystem som är avsedda för 
användning i potentiellt explosiva atmosfärer. Detta innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att kräva att en ekonomisk 
aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
utrustningar uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  
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Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
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 införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
46 c § 
Paragrafen är ny och ger en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta de förelägganden som behövs för att EU:s 
marknadskontrollförordning ska följas.  

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

46 d § 
Paragrafen är ny och reglerar en marknadskontrollmyndighets möjlighet 
att förena vissa beslut med vite.  
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En marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärder enligt 46 b § eller 
om förelägganden enligt 46 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 46 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s 
marknadskontrollförordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

46 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 46 b § eller om förelägganden enligt 
46 c § ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om 
en marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som 
en ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten 
inte fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
46 f §  
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar en 
marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får begära 
hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–
14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En 
förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda omständigheter 
kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller 
om det annars finns synnerliga skäl. 

Det är marknadskontrollmyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 
46 g § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den som har tagit befattning 
med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt lagen inte obehörigen 
får röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller 
driftförhållanden. Det kan till exempel handla om att en extern 
tjänsteleverantör utför produktkontroll för en marknadskontroll-
myndighets räkning och i denna verksamhet får kännedom om uppgifter 
om en ekonomisk aktörs ekonomiska förhållanden. Ekonomisk aktör 
definieras i artikel 3.13 i EU:s marknadskontrollförordning.  

I andra stycket finns det en upplysning om att offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i det allmännas verksamhet. Detta 
innefattar den verksamhet som en marknadskontrollmyndighet bedriver. 
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 Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
47 § 
Paragrafen ändras på så sätt att det införs ett nytt, andra, stycke.  

Andra stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2014:140) 
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av 
varor och annan närliggande tillsyn finns bestämmelser om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i förordningen som den 
verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 
53 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av 
tillsynsmyndighetens beslut.  

Paragrafen ändras på så sätt att det i första stycket anges att även en 
marknadskontrollmyndighets beslut enligt 46 b eller 46 c § får överklagas. 
Möjligheten att överklaga ett beslut omfattar även frågan om det funnits 
förutsättningar enligt 46 b § andra stycket för en 
marknadskontrollmyndighet att införskaffa ett varuprov under dold 
identitet samt beslut enligt fjärde stycket i samma paragraf om att en 
skyldighet att vidta en åtgärd mot ett onlinegränssnitt inte längre ska gälla. 

Dessutom görs en redaktionell ändring.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.30 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:768) 
om marin utrustning 

17 a §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Paragrafens första stycke ändras och ett tredje och fjärde stycke införs.  
Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 

enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
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åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör en 
risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
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 situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

19 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden.  

Paragrafen och dess rubrik ändras redaktionellt på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att besluta förelägganden omfattar förbud. Ändringen 
innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning 
propositionen Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning 
[prop. 2015/16:158], s. 42–45 och 69–70).  

Paragrafen ändras även på så sätt att det anges att 
marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs 
för att EU:s marknadskontrollförordning ska efterlevas. Ett föreläggande 
kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. Dessutom gör ytterligare en 
redaktionell ändring. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
22 § 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bland 
annat avgifter för marknadskontroll.  

Paragrafen ändras på så sätt att bemyndigandet inte längre omfattar 
avgifter för marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Andra stycket i paragrafen är nytt och innehåller en upplysning om att 
det i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter 
om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn finns 
bestämmelser om avgifter för marknadskontroll enligt EU:s 
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marknadskontrollförordning. Marknadskontroll definieras i artikel 3.3 i 
förordningen som den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna 
överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
unionslagstiftning samt säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas 
av den lagstiftningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 
 

23 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgift. 

Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att det inte längre anges att 
dubbelbestraffningsförbudet i stycket omfattar överträdelser av ett förbud. 
Ändringen hänger samman med ändringen i 19 § där ordet förbud utgår. 
Dessutom görs ytterligare en redaktionell ändring. Ändringarna innebär 
ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning prop. 2015/16:158, 
s. 54 och 72).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.31 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:915) 
om krav på installationer för alternativa 
drivmedel 

7 d §  
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.32 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling 

9 kap.  
9 § 
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är statisk, vilket innebär att paragrafen 
efter ändringen hänvisar till förordning (EG) nr 765/2008 i lydelsen enligt 
EU:s marknadskontrollförordning. 



  

  

303 

 Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.33 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna 

9 kap.  
9 § 
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.34 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:125) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om personlig skyddsutrustning 

2 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Paragrafens första stycke ändras och ett tredje och fjärde stycke införs.  
Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 

enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
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specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 
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 Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla.   

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
4 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden. 

Paragrafen och dess rubrik ändras redaktionellt på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att besluta förelägganden omfattar förbud. Ändringen 
innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning 
propositionen Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
personlig skyddsutrustning [prop. 2017/18:51], s. 27–28 och 44). 

Paragrafen ändras även på så sätt att det anges att en 
marknadskontrollmyndighet får besluta de förelägganden som behövs för 
att EU:s marknadskontrollförordning ska följas. Ett föreläggande kan till 
exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. Dessutom görs ytterligare en 
redaktionell ändring. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
9 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgift. 

Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att det inte längre anges att 
dubbelbestraffningsförbudet i stycket omfattar överträdelser av ett förbud. 
Ändringen hänger samman med ändringen i 4 § där ordet förbud utgår. 
Dessutom görs ytterligare en redaktionell ändring. Ändringarna innebär 
ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning prop. 2017/18:51, 
s. 38 och 46–47).   

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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9.35 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:550) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
energimärkningsförordning 

3 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Paragrafens första stycke ändras och ett tredje och fjärde stycke införs.  
Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 

enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
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 om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 
4 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden.  

Paragrafen och dess rubrik ändras redaktionellt på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att meddela förelägganden omfattar förbud. 
Ändringen innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller 
tillämpning propositionen Kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordningar om energi- och däckmärkning [prop. 2017/18:227], s. 16–19 
och 31).  

Paragrafen ändras även på så sätt att det anges att en 
marknadskontrollmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för 
att EU:s marknadskontrollförordning ska följas. Ett föreläggande kan till 
exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
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släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.36 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:551) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
däckmärkningsförordning 

3 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning. 

Paragrafens första stycke ändras och ett tredje och fjärde stycke införs.  
Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 

enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
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 marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 
4 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden. 

Paragrafen och dess rubrik ändras redaktionellt på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att meddela förelägganden omfattar förbud. 
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Ändringen innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller 
tillämpning propositionen Kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordningar om energi- och däckmärkning [prop. 2017/18:227], s. 24 och 
35). 

Paragrafen ändras även på så sätt att det anges att en 
marknadskontrollmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för 
att EU:s marknadskontrollförordning ska följas. Ett föreläggande kan till 
exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.37 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2018:1178) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om gasanordningar 

2 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets 
befogenheter enligt EU:s marknadskontrollförordning. 

Paragrafens första stycke ändras och ett tredje och fjärde stycke införs.  
Ändringen av första stycket innebär att en marknadskontrollmyndighet i 

enlighet med artikel 14.4 c, d, f–h och k i EU:s 
marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva 
handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter, att inleda 
undersökningar på eget initiativ, att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk, att själv vidta 
åtgärder samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas. 

Av ändringen i första stycket 1 följer att en marknadskontrollmyndighet 
även har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, 
data eller uppgifter enligt artikel 14.4 c. Artikel 14.4 c omfattar 
befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta 
uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning.  
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 Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
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begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
4 §  
Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden. 

Paragrafen och dess rubrik ändras redaktionellt på så sätt att ordet förbud 
utgår. Befogenheten att besluta förelägganden omfattar förbud. Ändringen 
innebär därmed ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning 
propositionen Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
gasanordningar [prop. 2017/18:178], s. 24–26 och 41). 

Paragrafen ändras även på så sätt att det anges att en 
marknadskontrollmyndighet får besluta de förelägganden som behövs för 
att EU:s marknadskontrollförordning ska följas. Ett föreläggande kan till 
exempel vara nödvändigt om en ekonomisk aktör bryter mot 
skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s marknadskontrollförordning, där det 
anges att oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga 
harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som avses i artikel 4.5 
släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är 
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i 
artikel 4.3 med avseende på den produkten. Dessutom görs ytterligare en 
redaktionell ändring. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
9 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgift. 

Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att det inte längre anges att 
dubbelbestraffningsförbudet i stycket omfattar överträdelser av ett förbud. 
Ändringen hänger samman med ändringen i 4 § där ordet förbud utgår. 
Dessutom görs ytterligare en redaktionell ändring. Ändringarna innebär 
ingen förändrad tillämpning (se vad gäller tillämpning prop. 2017/18:178, 
30–35, 43 och 44). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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 9.38 Förslaget till lag om ändring i spellagen 
(2018:1138) 

16 kap.  
3 § 
Paragrafen ändras på så sätt att förordning (EG) nr 765/2008 anges med 
dess nya titel.  

Hänvisningen till förordningen är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.39 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

1 kap. 
3 § 
Paragrafen ändras redaktionellt på så sätt att det fullständiga namnet på 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade 
produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG anges. 

 
7 kap. 
19 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om Folkhälsomyndighetens ansvar 
för marknadskontroll. 

Paragrafens första stycke ändras och det andra stycket, som innehåller 
en upplysning som hänvisar till upphävda bestämmelser i förordning (EG) 
nr 765/2008, tas bort. I paragrafen anges att Folkhälsomyndigheten är 
marknadskontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontrollförordning när 
det gäller produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och 
om upphävande av direktiv 2001/37/EG.  

Hänvisningen till direktivet är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7 och 4.11. 
 

19 b § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter Folkhälsomyndigheten 
har vid kontroll av produkter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

I första stycket anges att Folkhälsomyndigheten i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
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kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har Folkhälsomyndigheten befogenhet att besluta 
om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. 
Folkhälsomyndigheten har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU 
av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror 
och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. 
Detta innebär att Folkhälsomyndigheten har befogenhet att kräva att en 
ekonomisk aktör tillhandahåller till exempel handlingar för att bedöma om 
tobaksvaror uppfyller gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har Folkhälsomyndigheten befogenhet att besluta 
om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av 
produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har Folkhälsomyndigheten befogenhet att besluta 
om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
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 tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis.  

Enligt första stycket 4 har Folkhälsomyndigheten befogenhet att besluta 
om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. I 
artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har Folkhälsomyndigheten befogenhet att 
besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att 
upphöra eller att eliminera en risk enligt artikel 14.4 g samt om att själv 
vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 14.4 g omfattar befogenhet att 
kräva att ekonomiska aktörer vidtar lämpliga åtgärder för att få en 
bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk. I 
artikel 14.4 h anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att vidta lämpliga åtgärder om en ekonomisk aktör underlåter att vidta 
lämpliga korrigerande åtgärder eller om den bristande överensstämmelsen 
eller risken består, inbegripet befogenheter att förbjuda eller inskränka 
tillhandahållandet av en produkt på marknaden eller att besluta att en 
produkt dras in eller återkallas. Den närmare innebörden av artikel 14.4 g 
och 14.4 h framgår av artikel 16, som innehåller bestämmelser om 
åtgärder för marknadskontroll. Av artikel 16.1 § följer exempelvis att 
marknadskontrollmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder om en 
produkt som omfattas av harmoniserad unionslagstiftning kan äventyra 
användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har Folkhälsomyndigheten befogenhet att besluta 
om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en varning 
visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av artikel 14.4 k 
följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda sig av denna 
befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för att eliminera 
en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en produkt som 
utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör en risk i fråga 
om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig situation som 
kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses kräva ett snabbt 
ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, inbegripet fall där 
effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 definieras termen 
onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en webbplats, en del av en 
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webbplats eller en applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för 
dennes räkning och som tjänar till att ge slutanvändarna tillgång till den 
ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall 
Folkhälsomyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet. 
Folkhälsomyndigheten får endast införskaffa ett varuprov under dold 
identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen. Att 
införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till exempel vara 
nödvändigt om Folkhälsomyndigheten annars inte har möjlighet att få 
tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång till ett varuprov som 
är representativt för de produkter som den ekonomiska aktören 
tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter införskaffandet ska 
myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om det, så snart det går 
utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer kan det finnas skäl 
att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med införskaffandet under 
dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till exempel finnas anledning att 
vänta med att underrätta den ekonomiska aktören till dess att leverans av 
en produkt har skett och Folkhälsomyndigheten har haft möjlighet att 
kontrollera produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för Folkhälsomyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
Folkhälsomyndigheten sedan göra en separat beställning från centrallagret 
till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att tillverkaren eller 
distributören får kännedom om vart produkten slutligen levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska Folkhälsomyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en åtgärd 
enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan till 
exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
inte längre utgör en allvarlig risk.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 

 
19 c § 
Paragrafen är ny och ger Folkhälsomyndigheten befogenhet att besluta de 
förelägganden som behövs för att EU:s marknadskontrollförordning ska 
följas.  
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 Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

19 d § 
Paragrafen är ny och reglerar Folkhälsomyndighetens möjlighet att förena 
vissa beslut med vite.  

Folkhälsomyndighetens beslut om åtgärder enligt 19 b § eller om 
förelägganden enligt 19 c § får enligt paragrafen förenas med vite. 
Bestämmelserna i 19 b § innehåller befogenheterna som anges i 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontroll-
förordning.  

För viten tillämpas lagen (1985:206) om viten.  
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
19 e § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en Folkhälsomyndigheten får förordna att 
dess beslut om åtgärder enligt 19 b § eller om förelägganden enligt 19 c § 
ska gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om 
Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
19 f §  
Paragrafen är ny och reglerar under vilka förutsättningar 
Folkhälsomyndigheten har möjlighet att begära hjälp av Polismyndigheten 
för att vidta åtgärder för marknadskontroll. 

Bestämmelsen innebär att Folkhälsomyndigheten får begära hjälp av 
Polismyndigheten när den vidtar åtgärder enligt artikel 14.4 a–14.4 h samt 
14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning. En förutsättning för en 
begäran är att det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att en 
åtgärd inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 
10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller om det annars finns 
synnerliga skäl. 

Det är Folkhälsomyndigheten som har att pröva om det finns 
förutsättningar att begära hjälp av Polismyndigheten. Synnerliga skäl kan 
till exempel finnas om det finns en överhängande risk för att produkter 
eller handlingar kommer att förstöras och man inte kan avvakta med att 
verkställigheten löses på annat sätt (jfr propositionen Ny lag om leksakers 
säkerhet [prop. 2010/11:65], s. 67–68 och 110–111 samt propositionen 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 
[prop. 2017:18:178], s. 23–24 och 41). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
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19 g § 
Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att 
meddela föreskrifter om uppgifter för kommuner när det gäller 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Bemyndigandet ger förutsättningar att ge kommunerna ansvar för vissa 
uppgifter enligt EU:s marknadskontrollförordning, men detta utan att utses 
till marknadskontrollmyndigheter. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 5. 
 

21 § 
Paragrafen reglerar kommunernas skyldighet att underrätta 
Folkhälsomyndigheten om de i sin verksamhet får kännedom om något 
som kan ha betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn. 

Paragrafen ändras på så sätt att kommunerna även ska underrätta 
Folkhälsomyndigheten om de i sin verksamhet får kännedom om något 
som kan ha betydelse för Folkhälsomyndighetens marknadskontroll enligt 
EU:s marknadskontrollförordning. Det kan till exempel handla om att en 
kommunal nämnd påträffar en farlig produkt som kan påkalla ingripande 
på nationell nivå eller inom EU. Det kan också handla om att kommunen 
i samband med sin kontroll av produkter uppmärksammar något som bör 
lyftas på en mer övergripande nivå, till exempel i marknadskontrollrådet. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 5. 

 
Ikraftträdandebestämmelser 
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 2 juli 2022. 
Några övergångsbestämmelser ges inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

9.40 Förslaget till lag om ändring i lagen (2021:600) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om medicintekniska produkter 

3 kap.  
3 § 
Paragrafen är ny och anger i första stycket att den myndighet som 
regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.  

Andra stycket upplyser om att bestämmelser om marknadskontroll finns 
i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

 
4 § 
Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en 
marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.  

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med 
artikel 14.4 a–14.4 h samt 14.4 j och k i EU:s marknadskontrollförordning 
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 har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data 
eller uppgifter, att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska 
kontroller av produkter, att få tillträde till lokaler, mark eller 
transportmedel, att inleda undersökningar på eget initiativ, att kräva 
åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att 
eliminera en risk, att själv vidta åtgärder, att införskaffa, inspektera och 
demontera varuprover samt att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt 
avlägsnas, att en varning visas eller att åtkomsten till onlinegränssnittet 
begränsas.  

Enligt första stycket 1 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt 
artikel 14.4 a–14.4 c. Artikel 14.4 a omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta handlingar, tekniska 
specifikationer, data eller uppgifter om överensstämmelse och produktens 
tekniska aspekter i den mån sådan tillgång är nödvändig i syfte att bedöma 
produktens överensstämmelse med den tillämpliga harmoniserade 
unionslagstiftningen. Artikel 14.4 b omfattar befogenhet att kräva att 
ekonomiska aktörer tillhandahåller relevanta uppgifter om leveranskedjan, 
om distributionsnätets utformning, om antalet produkter på marknaden 
och om andra produktmodeller som har samma tekniska egenskaper som 
den berörda produkten, om detta är relevant för överensstämmelse med de 
gällande kraven enligt harmoniserad unionslagstiftning. Artikel 14.4 c 
omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer tillhandahåller 
relevanta uppgifter för bedömningen av äganderätten till webbplatser, när 
uppgifterna i fråga har samband med föremålet för undersökningen. En 
marknadskontrollmyndighet har inte befogenhet att kräva handlingar, 
specifikationer, data eller uppgifter från någon som inte är en ekonomisk 
aktör, till exempel en konsument. Ekonomisk aktör definieras i artikel 3.13 
i EU:s marknadskontrollförordning. Harmoniserad unionslagstiftning 
omfattar bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring 
av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning 
(EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 
93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 
av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik 
och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 
2010/227/EU. Detta innebär att en marknadskontrollmyndighet har 
befogenhet att kräva att en ekonomisk aktör tillhandahåller till exempel 
handlingar för att bedöma om medicintekniska produkter uppfyller 
gällande krav. 

Enligt första stycket 2 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller 
av produkter enligt artikel 14.4 d. I artikel 14.4 d anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att utföra oanmälda 
inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter. Med oanmäld 
inspektion avses en inspektion som utförs utan att den ekonomiska aktören 
har informerats om inspektionen i förväg.  

Enligt första stycket 3 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt 
artikel 14.4 e. Befogenheten i artikel 14.4 e innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att få tillträde till lokaler, 
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mark eller transportmedel som den berörda ekonomiska aktören använder 
för ändamål som har samband med den ekonomiska aktörens 
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Enligt artikeln 
är en förutsättning för tillträde att utrymmet har samband med en 
ekonomisk aktörs verksamhet. Det kan till exempel handla om en butik, 
en kontorslokal eller ett lager. Ytterligare en förutsättning för 
tillträdesrätten är att tillträdet sker i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och erhålla bevis. Med bristande överensstämmelse 
avses enligt definitionen i artikel 3.7 i EU:s marknadskontrollförordning 
en brist i överensstämmelsen med kraven i harmoniserad 
unionslagstiftning eller med kraven i EU:s marknadskontrollförordning. 
Huruvida befogenheten i artikel 14.4 e också omfattar tillträde till bostäder 
framgår inte av ordalydelsen utan får utvecklas i praxis. 

Enligt första stycket 4 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att inleda undersökningar på eget initiativ enligt artikel 14.4 f. 
I artikel 14.4 f anges att en marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet 
att inleda undersökningar på eget initiativ i syfte att identifiera bristande 
överensstämmelse och se till att den upphör. I skäl 36 anges att 
marknadskontrollmyndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar 
om de får kännedom om att produkter som inte överensstämmer med 
kraven släpps ut på marknaden.  

Enligt första stycket 5 och 6 har en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om att kräva åtgärder för att få en bristande 
överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk enligt 
artikel 14.4 g samt om att själv vidta åtgärder enligt artikel 14.4 h. Artikel 
14.4 g omfattar befogenhet att kräva att ekonomiska aktörer vidtar 
lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra 
eller att eliminera en risk. I artikel 14.4 h anges att en 
marknadskontrollmyndighet ska ha befogenhet att vidta lämpliga åtgärder 
om en ekonomisk aktör underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder 
eller om den bristande överensstämmelsen eller risken består, inbegripet 
befogenheter att förbjuda eller inskränka tillhandahållandet av en produkt 
på marknaden eller att besluta att en produkt dras in eller återkallas. Den 
närmare innebörden av artikel 14.4 g och 14.4 h framgår av artikel 16, som 
innehåller bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll. Av 
artikel 16.1 § följer exempelvis att marknadskontrollmyndigheterna ska 
vidta lämpliga åtgärder om en produkt som omfattas av harmoniserad 
unionslagstiftning kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet. 

Enligt första stycket 7 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt 
artikel 14.4 j. I artikel 14.4 j anges att en marknadskontrollmyndighet ska 
ha befogenhet att införskaffa varuprover, att inspektera varuproverna och 
att demontera dem i syfte att identifiera bristande överensstämmelse och 
erhålla bevis. Artikeln ger stöd för att ett införskaffande av varuprover 
även får göras under dold identitet.  

Enligt första stycket 8 har en marknadskontrollmyndighet befogenhet att 
besluta om att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas enligt artikel 14.4 k. Av 
artikel 14.4 k följer att marknadskontrollmyndigheten endast får använda 
sig av denna befogenhet när inga andra effektiva medel står till buds för 
att eliminera en allvarlig risk. Artikel 3.20 innehåller en definition av en 
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 produkt som utgör en allvarlig risk. Det är fråga om en produkt som utgör 
en risk i fråga om vilken en kombination av sannolikheten för att en farlig 
situation som kan orsaka skada ska uppkomma och skadans allvar anses 
kräva ett snabbt ingripande från marknadskontrollmyndigheterna, 
inbegripet fall där effekterna av risken inte är omedelbara. I artikel 3.15 
definieras termen onlinegränssnitt som programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en 
ekonomisk aktör eller för dennes räkning och som tjänar till att ge 
slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om i vilka fall en 
marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold 
identitet. En marknadskontrollmyndighet får endast införskaffa ett 
varuprov under dold identitet om det är nödvändigt för att uppnå syftet 
med kontrollen. Att införskaffa ett varuprov under dold identitet kan till 
exempel vara nödvändigt om marknadskontrollmyndigheten annars inte 
har möjlighet att få tillgång till ett varuprov, eller annars inte får tillgång 
till ett varuprov som är representativt för de produkter som den 
ekonomiska aktören tillhandahåller. Vidare anges i andra stycket att efter 
införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om 
det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. I vissa situationer 
kan det finnas skäl att skjuta upp underrättelsen en tid för att syftet med 
införskaffandet under dold identitet inte ska gå förlorat. Det kan till 
exempel finnas anledning att vänta med att underrätta den ekonomiska 
aktören till dess att leverans av en produkt har skett och 
marknadskontrollmyndigheten har haft möjlighet att kontrollera 
produkten. 

Befogenheten att införskaffa varuprover under dold identitet är 
tillämplig både vid köp i fysiska butiker och vid digitala köp. Om 
myndigheten agerar i eget namn är det inte fråga om att den agerar med 
dold identitet. I en fysisk butik kan ett införskaffande av varuprover under 
dold identitet till exempel gå till så att myndighetsföreträdaren inte klargör 
att införskaffandet sker för marknadskontrollmyndighetens räkning. 
Myndighetsföreträdaren uppträder som en vanlig kund och talar inte om 
att införskaffandet görs inom ramen för myndighetens 
kontrollverksamhet. Vid digitala köp kan en myndighetsföreträdare till 
exempel använda sig av påhittade namn och kontaktuppgifter för att 
införskaffa varuprover. En beställning kan exempelvis ske med leverans 
till en boxadress eller ett centrallager. I det senare fallet kan 
marknadskontrollmyndigheten sedan göra en separat beställning från 
centrallagret till myndighetens egen adress och på så sätt undvika att 
tillverkaren eller distributören får kännedom om vart produkten slutligen 
levereras. 

Tredje stycket innehåller en begränsning av befogenheten enligt 
artikel 14.4 k att kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt avlägsnas, att en 
varning visas eller att åtkomsten begränsas. Befogenheten gäller, enligt 
begränsningen, inte för databaser som omfattas av 
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.  

I fjärde stycket anges att när ändrade förhållanden ger anledning till det, 
ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en skyldighet att vidta en 
åtgärd enligt artikel 14.4 k inte längre ska gälla. Ändrade förhållanden kan 
till exempel vara för handen om en farlig produkt har korrigerats så att den 
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inte längre utgör en allvarlig risk. Hänvisningen till EU:s 
marknadskontrollförordning är statisk. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
5 § 
Paragrafen är ny och reglerar omedelbar verkställighet av vissa beslut. 

Bestämmelsen innebär att en marknadskontrollmyndighet får förordna 
att dess beslut om åtgärder enligt 4 § eller om förelägganden enligt 6 § ska 
gälla omedelbart. Bestämmelsen kan till exempel användas om en 
marknadskontrollmyndighet har beslutat om tillträde till en lokal som en 
ekonomisk aktör använder och det finns behov av att verkställigheten inte 
fördröjs eftersom syftet med kontrollen då inte uppnås.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 
6 § 
Paragrafen reglerar en tillsynsmyndighets eller en 
marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om vissa 
förelägganden och möjligheten att förena beslut om förelägganden med 
vite. 

Genom ändringen i första stycket ges en marknadskontrollmyndighet 
befogenhet att besluta om de förelägganden som behövs för att förordning 
(EU) 2019/1020 ska följas. Av andra stycket följer att ett beslut om ett 
sådant föreläggande får förenas med vite. 

Ett föreläggande kan till exempel vara nödvändigt om en ekonomisk 
aktör bryter mot skyldigheterna i artikel 4.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning, där det anges att oberoende av skyldigheter 
som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en 
produkt som avses i artikel 4.5 släppas ut på marknaden endast om det 
finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig 
för de uppgifter som anges i artikel 4.3 med avseende på den produkten. 

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

7 § 
Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar en tillsynsmyndighet eller 
en marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av 
Polismyndigheten för att vidta åtgärder eller verkställa beslut.  

Genom ändringen i första stycket ges en marknadskontrollmyndighet 
möjlighet att begära hjälp av Polismyndigheten när den vidtar åtgärder 
eller verkställer beslut som har meddelats med stöd av förordning (EU) 
2017/745, förordning (EU) 2017/746 eller lagen eller de föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen. En marknadskontrollmyndighet kan 
därmed begära Polismyndighetens hjälp när den vidtar åtgärder med stöd 
av 5 §. En förutsättning för en begäran är att det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att en åtgärd inte kan utföras utan att en 
polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) 
behöver användas, eller om det annars finns synnerliga skäl. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 
 

Ikraftträdandebestämmelser och övergångsbestämmelser 
Enligt första punkten träder lagen i kraft den 2 juli 2022.  
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 I andra punkten införs en bestämmelse om att bestämmelserna i 3–7 §§ 
ska tillämpas även vid marknadskontroll av medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik som har släppts ut på marknaden eller har tagits i bruk 
före den 26 maj 2022, med vissa angivna undantag, eller fortsätter att 
antingen tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk till och med den 
27 maj 2025, i vissa närmare angivna fall. Ändringen hänger samman med 
att den upphävda lagen om medicintekniska produkter i vissa avseenden 
fortsätter att gälla för dessa medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik enligt punkterna 4 b och 11 i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna till lagen med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordningar om medicintekniska produkter. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011
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Bilaga 2 Utdrag ur sammanfattning av betänkandet 
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 
2020:49) 
I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk 
lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, här benämnd EU:s marknads-
kontrollförordning.  

I betänkandet föreslås en ny sektorsövergripande lag. I lagen ska 
allmänna bestämmelser om åtgärder för marknadskontroll framgå så som 
marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter. 
Bestämmelser som rör produktkrav ska alltjämt finnas i sektors-
lagstiftningen. Förslagen i betänkandet medför följdändringar i sektorslag-
stiftningen. Bland annat införs hänvisningar till den sektorsövergripande 
lagen. Vidare upphävs bestämmelser i sektorslagstiftningen som innebär 
dubbelreglering i förhållande till EU:s marknadskontrollförordning.  

Det föreslås i betänkandet att Sveriges marknadskontrollmyndigheter 
tilldelas de befogenheter som anges i artikel 14.4 a–14.4 k i EU:s 
marknadskontrollförordning. I fråga om tillträde till lokaler föreslås att 
befogenheten även ska omfatta bostäder. Befogenheten att kräva 
begränsningar eller varningsmeddelanden på onlinegränssnitt föreslås inte 
gälla för de onlinegränssnitt som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens 
skydd. Köp under dold eller fingerad identitet betecknas anonymt köp och 
föreslås endast få ske om det är nödvändigt för att uppnå syftet med 
kontrollen. Efter att ett sådant köp har genomförts ska den ekonomiska 
aktören underrättas om det. Det föreslås vidare att en marknadskontroll-
myndighet ska få förelägga en ekonomisk aktör att tillhandahålla varu-
prover kostnadsfritt. 

I den sektorsövergripande lagen föreslås bestämmelser som reglerar 
olika typer av inspektioner. Det föreslås bland annat att en oanmäld 
inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt för allmänheten endast 
ska få genomföras om det kan befaras att en produkt utgör en sådan 
allvarlig risk att det inte är möjligt att avvakta en anmäld inspektion eller 
att det kan befaras att inspektionen annars skulle förlora i betydelse. Det 
föreslås att en marknadskontrollmyndighet under vissa förutsättningar ska 
få omhänderta handlingar och varuprover vid en inspektion.  

Det föreslås vidare att en marknadskontrollmyndighet ska få meddela 
förelägganden och förbud i samband med marknadskontroll. Ett före-
läggande eller förbud ska få förenas med vite. Om en ekonomisk aktör inte 
följer ett föreläggande eller förbud eller om aktören inte går att nå, föreslås 
att en marknadskontrollmyndighet själv får vidta lämpliga åtgärder för att 
få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk. 

Det föreslås en bestämmelse i den sektorsövergripande lagen som anger 
att en marknadskontrollmyndighet ska få återkräva alla kostnader för 
utförd marknadskontroll av en relevant ekonomisk aktör, om det vid 
kontrollen visar sig att produkten inte överensstämmer med gällande krav 
enligt tillämplig harmoniserad unionslagstiftning.  
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I betänkandet föreslås att en marknadskontrollmyndighet ska ålägga en 
ekonomisk aktör att betala en sanktionsavgift om aktören har överträtt en 
bestämmelse i harmoniserad unionslagstiftning eller EU:s marknads-
kontrollförordning som ställer krav på den produkt som aktören 
tillhandahåller eller som medför skyldigheter för den ekonomiska aktören. 
Det föreslås även förfaranderegler för sanktionsavgifter. 

Enligt förslaget ska de beslut en marknadskontrollmyndighet fattar få 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol eller, när besluten rör unions-
lagstiftning inom miljöbalkens tillämpningsområde, mark- och miljödom-
stol.  

I betänkandet anges att den föreslagna lagstiftningen bedöms ha positiva 
effekter för marknadskontrollmyndigheterna och för de ekonomiska 
aktörerna. Myndigheternas möjligheter att kontrollera produkter och ingripa 
mot överträdelser förbättras, vilket leder till säkrare produkter på mark-
naden och bättre förutsättningar för en rättvis konkurrens. EU:s marknads-
kontrollförordning bedöms medföra en höjd ambitionsnivå för 
marknadskontroll, vilket på sikt kan leda till behov av ökade anslag för 
marknadskontrollmyndigheterna. De eventuella kostnadsökningar som 
förslagen i betänkandet i sig medför beträffande myndigheternas 
verksamhet bedöms bli så begränsade att de ryms inom ramen för befintliga 
anslag. För en del ekonomiska aktörer bedöms förslagen kunna medföra 
ökade kostnader avseende exempelvis återkrav för utförd marknads-
kontroll och höjda sanktionsavgifter. Det drabbar dock endast aktörer som 
själva bryter mot eller hanterar produkter som brister i överensstämmelse 
med gällande krav.
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Bilaga 3 Lagförslag i betänkandet Enhetlig och effektiv 
marknadskontroll (SOU 2020:49) 

1.1 Förslag till lag med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknadskontrollförordning 
 
Härigenom föreskrivs följande. 
 
Lagens tillämpningsområde 
1 §    Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, här benämnd 
EU:s marknadskontrollförordning. 

Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU:s 
marknadskontrollförordning.  
 
Marknadskontrollmyndigheter 
2 §    Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som är 
marknadskontrollmyndigheter enligt EU:s marknadskontrollförordning.  
 
Undersökningar 
3 §    En marknadskontrollmyndighet har den befogenhet att inleda 
undersökningar som anges i artikel 14.4 f) i EU:s marknadskontroll-
förordning. 
 
Information och handlingar 
4 §    En marknadskontrollmyndighet har de befogenheter som anges i 
artikel 14.4 a)–c) i EU:s marknadskontrollförordning.  
 
Inspektionsrätt 
5 §    En marknadskontrollmyndighet har de befogenheter som anges i 
artikel 14.4 d) och e) i EU:s marknadskontrollförordning. 

Befogenheten i artikel 14.4 e) omfattar även bostäder.  
 

6 §    En oanmäld inspektion enligt artikel 14.4 d) i ett utrymme som inte 
är tillgängligt för allmänheten får endast genomföras om det kan befaras 
att 

1. en produkt utgör en sådan allvarlig risk att det inte är möjligt att 
avvakta en anmäld inspektion, eller  

2. inspektionen annars skulle förlora i betydelse. 
 

7 §    Ett beslut om en inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt för 
allmänheten ska innehålla uppgifter om  

1. föremålet för inspektionen, 
2. tidpunkten när inspektionen ska börja,  
3. marknadskontrollmyndighetens befogenheter enligt 4, 5, 9 och 12 §§, 

och 
4. möjligheten att överklaga beslutet enligt 28 §. 
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8 §    När en oanmäld inspektion i ett utrymme som inte är tillgängligt för 
allmänheten inleds, ska en marknadskontrollmyndighet överlämna ett 
exemplar av beslutet om inspektion till den som inspektionen ska 
genomföras hos, eller om det inte är möjligt underrätta den ekonomiska 
aktören om beslutet så snart det kan ske i efterhand. 

 
9 §    En marknadskontrollmyndighet får vid en inspektion på plats 
omhänderta sådana handlingar och liknande som avses i artikel 14.4 a)–c) 
samt sådana varuprover som avses i artikel 14.4 j) i EU:s mark-
nadskontrollförordning om det kan befaras att 

1. en produkt utgör en allvarlig risk och den ekonomiska aktören inte 
följer ett föreläggande om att omedelbart lämna ut handlingen eller 
varuprovet, eller 

2. den ekonomiska aktören kommer att undanhålla, förvanska eller 
förstöra handlingar eller varuprover. 

 
10 §    En marknadskontrollmyndighet får begära handräckning av 
Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som anges i 9 § 
samt för att tillträde vid en oanmäld inspektion i ett utrymme som inte är 
tillgängligt för allmänheten ska kunna ske. 

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om 
verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller 
avhysning. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underrätta den som 
inspektionen ska genomföras hos innan verkställighet sker. 

 
11 §    En marknadskontrollmyndighet får begära att Polismyndigheten 
lämnar den hjälp som behövs för att tillträde i samband med en inspektion 
ska kunna ske. 
 
Varuprover 
12 §    En marknadskontrollmyndighet har de befogenheter som anges i 
artikel 14.4 j) i EU:s marknadskontrollförordning.  

Köp under dold eller fingerad identitet (anonymt köp) enligt artikel 14.4 
j) i EU:s marknadskontrollförordning får endast ske om det är nödvändigt 
för att uppnå syftet med kontrollen. 

Efter att en marknadskontrollmyndighet har genomfört ett anonymt köp 
enligt andra stycket, ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören 
om det, så snart det kan ske utan att åtgärden förlorar i betydelse. 

 
13 §    En marknadskontrollmyndighet får förelägga en ekonomisk aktör 
att tillhandahålla kostnadsfria varuprover. 
 
Begränsning av onlinegränssnitt 
14 §    En marknadskontrollmyndighet har de befogenheter som anges i 
artikel 14.4 k) i EU:s marknadskontrollförordning. 

Befogenheterna enligt första stycket gäller inte för de onlinegränssnitt 
som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens skydd. 

När ändrade förhållanden föranleder det ska en marknadskontroll-
myndighet besluta att en skyldighet att vidta en åtgärd enligt artikel 14.4 k) 
i EU:s marknadskontrollförordning inte längre ska gälla. 
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Förelägganden och förbud 
15 §    En marknadskontrollmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att harmoniserad produktlagstiftning, EU:s 
marknadskontrollförordning, denna lag och föreskrifter meddelade med 
stöd av lagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud kan riktas 
mot en eller flera berörda aktörer. 

Om en ekonomisk aktör underlåter att följa ett föreläggande eller förbud 
enligt första stycket, eller om den relevanta ekonomiska aktören inte går 
att nå, får en marknadskontrollmyndighet själv vidta lämpliga åtgärder för 
att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk.  
 
Omedelbar verkställighet 
16 §    En marknadskontrollmyndighet får bestämma att dess beslut enligt 
15 § ska gälla omedelbart.  
 
Ersättning för kostnader 
17 §    En marknadskontrollmyndighet får återkräva alla kostnader för 
utförd marknadskontroll av en relevant ekonomisk aktör, om det vid 
kontrollen visar sig att produkten inte överensstämmer med gällande krav 
enligt tillämplig harmoniserad unionslagstiftning. 

Regeringen eller den marknadskontrollmyndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning för kostnader enligt 
första stycket. 
 
Tystnadsplikt 
18 §    Den som utför marknadskontroll får inte obehörigen röja eller 
utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om under det att 
uppgifterna utfördes.  

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) i stället för första stycket. 
 
Vite 
19 §    Ett föreläggande eller förbud enligt 15 § får förenas med vite. 

Frågor om utdömande av vite i förelägganden och förbud som meddelats 
enligt första stycket och som rör unionslagstiftning inom miljöbalkens 
tillämpningsområde prövas av mark- och miljödomstol. 
 
Sanktionsavgift 
20 §    En marknadskontrollmyndighet ska ålägga en ekonomisk aktör att 
betala en sanktionsavgift om aktören har överträtt en bestämmelse i 
harmoniserad produktlagstiftning eller i EU:s marknadskontrollförordning 
som ställer krav på den produkt som aktören tillhandahåller eller som 
medför skyldigheter för den ekonomiska aktören. 

Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

I ringa fall ska någon sanktionsavgift inte beslutas. Sanktionsavgiften 
får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl eller om det 
annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut 
avgiften. 
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21 §    Regeringen eller den marknadskontrollmyndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om sanktionsavgiftens storlek. 
Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 
15 000 000 kronor.  

När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till hur allvarlig 
överträdelsen är, betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser 
och om samma ekonomiska aktör tidigare har ålagts en sanktionsavgift 
enligt denna lag.  

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. 
 

22 §    Innan en marknadskontrollmyndighet beslutar om sanktionsavgift 
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En sanktions-
avgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år från det att överträdelsen upphörde.  

 
23 §    Ett beslut om att ta ut en sanktionsavgift ska delges den avgifts-
skyldige. 

En sanktionsavgift ska betalas inom 30 dagar efter det att beslutet om att 
ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, eller inom den längre tid 
som anges i beslutet.  

Beslutet om sanktionsavgift får efter sista betalningsdag verkställas 
enligt utsökningsbalken som ett beslut som vunnit laga kraft. 

 
24 §    Om ett beslut om sanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från 
det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 

 
25 §    En marknadskontrollmyndighet får inte besluta om sanktionsavgift 
för en överträdelse som har föranlett straff eller som omfattas av ett 
föreläggande eller förbud vid vite och samma överträdelse ligger till grund 
för en ansökan om utdömande av vitet. 
 
Straffbestämmelser 
26 §    Om ansvar för den som överträder 18 § finns bestämmelser i 
20 kap. 3 § brottsbalken. 

 
27 §    För överträdelser av unionslagstiftning inom miljöbalkens 
tillämpningsområde gäller straffbestämmelser i 29 kap. miljöbalken.  
 
Överklagande 
28 §    En marknadskontrollmyndighets beslut enligt denna lag får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 

Beslut som fattas med stöd av lagen och som rör unionslagstiftning inom 
miljöbalkens tillämpningsområde får överklagas till mark- och 
miljödomstol. 

 
29 §    En miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har rätt 
att överklaga en marknadskontrollmyndighets beslut enligt denna lag som 
rör unionslagstiftning inom miljöbalkens tillämpningsområde. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 
 
Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken 

dels att 26 kap. 30–32 §§, 29 kap. 11 § och 30 kap. 3 § ska ha följande 
lydelse, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 26 kap. 30 a och 32 a §§ samt 
28 kap. 1 a §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 
30 §1 

I följande EU-förordningar finns bestämmelser om kontroll av att vissa 
EU-förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv inom 
balkens tillämpningsområde följs: 

1. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93, och 

1. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 
15 mars 2017 om offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet för 
att säkerställa tillämpningen av 
livsmedels- och foderlagstiftningen 
och av bestämmelser om djurs hälsa 
och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om ändring 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 999/2001, 
(EG) nr 396/ 2005, (EG) 
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, 
(EU) nr 1151/2012, (EU) 
nr 652/2014, (EU) 2016/ 429 och 
(EU) 2016/2031, rådets 
förordningar (EG) nr 1/2005 och 
(EG) nr 1099/2009 och rådets 
direktiv 98/58/EG, 1999/ 74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/ EG och 
2008/120/EG och om upphävande 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 854/2004 och 
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/ 
425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/ EG, 
96/93/EG och 97/78/EG samt 
rådets beslut 92/438/EEG, och 

2. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 
15 mars 2017 om offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet för 
att säkerställa tillämpningen av 

2. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 
20 juni 2019 om marknadskontroll 
och överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 

 
1 Senaste lydelse 2020:627. 
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och av bestämmelser om djurs hälsa 
och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om ändring 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 999/2001, 
(EG) nr 396 /2005, (EG) 
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, 
(EU) nr 1151/2012, (EU) 
nr 652/2014, (EU) 2016/ 429 och 
(EU) 2016/2031, rådets 
förordningar (EG) nr 1/2005 och 
(EG) nr 1099/2009 och rådets 
direktiv 98/58/EG, 1999/ 74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/ EG och 
2008/120/EG och om upphävande 
av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 854/2004 och 
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/ 
425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/ EG, 
96/93/EG och 97/78/EG samt 
rådets beslut 92/438/EEG. 

2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
305/2011. 

I förordningen (EU) 2017/625 finns även bestämmelser om annan 
offentlig verksamhet som syftar till att säkerställa att vissa EU-
förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv inom 
balkens tillämpningsområde följs. 

 
 30 a § 

I fråga om statliga myndigheters 
kontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 gäller lagen 
(2021:000) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknads-
kontrollförordning i stället för vad 
som sägs i detta kapitel. 

 Det som anges om skyldighet att 
utföra kontroll efter anmälan i 
nödvändig utsträckning i 1 §, åtals-
anmälan i 2 § och tillsynsvägled-
ning i 3 a § ska gälla även i fråga 
om statliga myndigheter som utövar 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020. 

 

31 §2 
 
2 Senaste lydelse 2020:627. 
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Vid sådan kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som avses i 
30 § ska det som anges i 3, 3 a, 4, 6 
och 8 §§ om tillsyn, tillsynsväg-
ledning och tillsynsmyndigheter 
gälla i fråga om kontroll, annan 
offentlig verksamhet och kontroll-
myndigheter enligt de EU-
förordningar som anges i 30 §. 
Detta gäller dock inte om annat 
följer av förordningarna. 

Vid sådan kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som avses i 
30 § ska det som anges i 1 a, 3, 3 a, 
4, 6 och 8 §§ om tillsyn, tillsyns-
vägledning och tillsynsmyndigheter 
gälla i fråga om kontroll, annan 
offentlig verksamhet och kontroll-
myndigheter enligt de EU-
förordningar som anges i 30 §. 
Detta gäller dock inte om annat 
följer av förordningarna. 

32 §3 
Vid sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 30 § ska 

det som anges  
1. i 9 § gälla förelägganden och förbud som behövs för att de EU-

förordningar som anges i 30 § ska följas, 
2. i 14, 17, 18 och 26 §§ gälla 

beslut som de behöriga myndig-
heterna meddelar enligt förord-
ningarna,  

2. i 14, 17, 18 och 26 §§ gälla 
beslut som kontrollmyndigheterna 
meddelar enligt förordningarna, 
och 

3. i 22 b § gälla ersättning och 
kostnader för prov som har lämnats 
enligt förordningarna, och  

 

4. i 28 § gälla testköp som de 
behöriga myndigheterna gör. 

3. i 28 § gälla testköp som kon-
trollmyndigheterna gör. 

 Vid sådan kontroll och annan 
offentlig verksamhet som avses i 
30 § 1 ska även det som anges i 22 
b § gälla ersättning och kostnader 
för prov som har lämnats enligt 
förordningen. 

 Vid sådan kontroll och annan 
offentlig verksamhet som avses i 
30 § 2 ska även det som anges i 
21 § gälla upplysningar och hand-
lingar som behövs för kontrollen. 

Första stycket gäller inte om 
annat följer av förordningarna. 

Första, andra och tredje styckena 
gäller inte om annat följer av för-
ordningarna. 

 
 32 a § 

Vid sådan kontroll som avses i 
30 § 2 ska tillsynsmyndigheten lämna 
upplysningar om kontrollen till 
statliga myndigheter enligt föreskrif-
ter meddelade av regeringen.  

 
3 Senaste lydelse 2020:627. 
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 1 a § 

I fråga om statliga myndigheters 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i detta 
kapitel. 

29 kap. 
11 §4 

Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första 
stycket 2, 4 a §, 5 § 1 eller 7 a, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms inte 
till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig 
med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom 
straffbestämmelsen. 

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med 
samma eller strängare straff i brottsbalken. Om gärningen är straffbar både 
enligt detta kapitel och enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling 
men ansvar inte kan dömas ut enligt den lagen, döms till ansvar enligt detta 
kapitel. 

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta 
kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet. 

Om en gärning som avses i 1–
9 §§ kan föranleda miljösanktions-
avgift och inte kan antas föranleda 
annan påföljd än böter, får åtal 
väckas av åklagare endast om åtal 
är påkallat från allmän synpunkt. 

Om en gärning som avses i 1–
9 §§ kan föranleda miljösanktions-
avgift eller sanktionsavgift enligt 
lagen (2021:000) med kompletter-
ande bestämmelser till EU:s mark-
nadskontrollförordning, och inte kan 
antas föranleda annan påföljd än 
böter, får åtal väckas av åklagare 
endast om åtal är påkallat från 
allmän synpunkt. 

30 kap. 
3 § 

Tillsynsmyndigheten beslutar om 
miljösanktionsavgift. 

Tillsynsmyndigheten eller den 
myndighet som bedriver sådan 
kontroll som avses i 26 kap. 30 § be-
slutar om miljösanktionsavgift. 

 Första stycket gäller inte statliga 
myndigheter som utför kontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020.  

Innan tillsynsmyndigheten be-
slutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. 

Innan myndigheten beslutar om 
avgift ska den som anspråket riktas 
mot ges tillfälle att yttra sig. 

 
4 Senaste lydelse 2019:496. 
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Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.3 Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen 
(1977:1160) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen (1977:1160) att det ska 
införas tre nya paragrafer, 7 kap. 1 b § samt 8 kap. 3 a och 11 §§, av 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
 1 b § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontroll-
förordning i stället för vad som sägs 
i detta kapitel. 

8 kap. 
 3 a § 

Det ska inte dömas till ansvar 
enligt 1 eller 2 § om gärningen kan 
leda till en sanktionsavgift enligt 
lagen (2021:000) med kompletter-
ande bestämmelser till EU:s 
marknadskontrollförordning. 

 
 11 § 

Vid överträdelser av krav på 
produkter eller skyldigheter för en 
ekonomisk aktör som regleras i den 
harmoniserade produktlagstiftning 
som anges i bilaga I till förordning 
(EU) 2019/1020, tillämpas 20–
25 §§ i lagen (2021:000) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning i 
stället för 5–10 §§.  

                       

1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
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2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 
ikraftträdande ska sanktionsbestämmelserna i denna lag tillämpas.
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Bilaga 3 1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) 
om elektromagnetisk kompatibilitet 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1512) om elektromagnetisk 
kompatibilitet1 

dels att 7 och 8 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 10 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, och närmast före 1 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 Marknadskontroll 
 

1 a § 
I fråga om tillsyn som innebär 

marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollför-
ordning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

10 §2 
Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om 
1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är 

ringa, eller 
2. gärningen omfattas av bestäm-

melser om sanktionsavgift enligt 
7 §. 

2. gärningen kan leda till en 
sanktionsavgift enligt lagen 
(2021:000) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknads-
kontrollförordning. 

 
1 Senaste lydelse av 
7 § 2016:362 
8 § 2016:362. 
2 Senaste lydelse 2016:362. 
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1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 
ikraftträdande gäller de upphävda bestämmelserna i 7 och 8 §§ 
fortfarande.
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Bilaga 3 1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1514) 
om måttenheter, mätningar och mätdon 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1514) om måttenheter, 
mätningar och mätdon att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast 
före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
3 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollför-
ordning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 
ikraftträdande ska sanktionsbestämmelserna i denna lag tillämpas.
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1.6 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(1992:1684) om EG-gödselmedel 

 
Härigenom föreskrivs att lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel ska 
upphöra att gälla den 16 juli 2021. 
                       

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för överträdelser som har skett 
före ikraftträdandet.
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Bilaga 3 1.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:584) om 
medicintekniska produkter 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:584) om medicintekniska 
produkter att det ska införas två nya paragrafer, 4 a och 17 a §§, och 
närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
4 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollför-
ordning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

 
 17 a § 

Det ska inte dömas till ansvar 
enligt 17 § om gärningen kan leda 
till en sanktionsavgift enligt lagen 
(2021:000) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknads-
kontrollförordning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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1.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:669) om 
märkning av skor 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:669) om märkning av skor 
att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny rubrik 
av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
3 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollför-
ordning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1118) 
om marknadsföring av kristallglas 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1118) om marknadsföring 
av kristallglas1 

dels att 6 § ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Tillsyn”, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast före 4 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
4 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till EU:s mark-
nadskontrollförordning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

 
1 Senaste lydelse av 6 § 2008:500. 
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1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1707) 
om åtgärder mot buller och avgaser från mobila 
maskiner 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:1707) om åtgärder mot 
buller och avgaser från mobila maskiner  

dels att 7 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 6 a, 15 a och 15 b §§, samt 

närmast före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
6 a § 

I fråga om statliga myndigheters 
tillsyn som innebär marknads-
kontroll enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 
gäller lagen (2021:000) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning i 
stället för vad som sägs i denna lag. 
Detsamma gäller vid överträdelser 
av krav på produkter eller 
skyldigheter för en ekonomisk aktör 
som regleras i den harmoniserade 
produktlagstiftning som anges i 
bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020.  

7 § 
Tillsynen över efterlevnaden av 

denna lag och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen utövas 
av den eller de myndigheter som 
regeringen bestämmer. 

Tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag, föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och 
efterlevnaden av förordning (EU) 
2019/1020 utövas av statliga myn-
digheter och kommuner enligt före-
skrifter som meddelas av reger-
ingen. 

 Regeringen får meddela före-
skrifter om skyldighet för kommu-
ner som utövar tillsyn enligt första 
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Bilaga 3 stycket att lämna upplysningar om 
kontrollen till statliga myndigheter. 

 
 15 a § 

Det ska inte dömas till ansvar 
enligt 13–15 §§ om gärningen kan 
leda till en sanktionsavgift enligt 
lagen (2021:000) med kompletter-
ande bestämmelser till EU:s mark-
nadskontrollförordning. 

 
 15 b § 

Den som har åsidosatt ett vites-
föreläggande eller vitesförbud får 
inte dömas till straff enligt denna 
lag för gärning som ligger till grund 
för en ansökan om utdömande av 
vitet. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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1.11 Förslag till lag om ändring i fordonslagen 
(2002:574) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574) 

dels att 5 kap. 2 och 8 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 d §, och närmast före 

5 kap. 3 d § en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
2 § 

Ansvar enligt denna lag inträder 
inte, om straff kan dömas ut enligt 
brottsbalken eller enligt lagen 
(1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott. 

Ansvar enligt denna lag inträder 
inte, om straff kan dömas ut enligt 
brottsbalken eller enligt lagen 
(1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott, eller om gärningen kan 
leda till en sanktionsavgift enligt 
lagen (2021:000) med komplet-
terande bestämmelser till EU:s 
marknadskontrollförordning. 

 
 Marknadskontroll 

 
3 d §1 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
detta kapitel. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

 
1 Tidigare 3 d § upphävd genom 2010:39. 
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Bilaga 3 8 §2 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

ytterligare föreskrifter om de kontrollformer som avses i denna lag när det 
gäller 

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet, 
2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll, 
3. förelägganden och körförbud, 
4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon, 
5. utbildnings- och kompetenskrav för 

a) besiktningstekniker, och 
b) polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 

och 12 §§, och 
6. avgifter. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om  
1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av 

fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och 
annan utrustning till fordon, 

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav 
som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller 
versionen blir obligatoriska, 

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om 
fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, 

4. tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och av föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen 
och över efterlevnaden av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 167/2013 av 
den 5 februari 2013 om godkänn-
ande och marknadskontroll av 
jordbruks- och skogsbruksfordon, i 
den ursprungliga lydelsen, samt av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 168/2013 av 
den 15 januari 2013 om godkänn-
ande av och marknadskontroll för 
två- och trehjuliga fordon och fyr-
hjulingar, i den ursprungliga 
lydelsen, 

4. tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och av föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen, 

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och 
utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att 
Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska 
kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §, 

 
2 Senaste lydelse 2017:274. 
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6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a-3 c §§ och för 
ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen, samt om 

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande 
och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den 
ursprungliga lydelsen, samt enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll 
för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen. 
                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:263) 
om transport av farligt gods 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:263) om transport av farligt 
gods  

dels att 16 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 12 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

16 § 
Den som uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet bryter mot 2 § 
första stycket skall dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet bryter mot 2 § 
första stycket ska dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § andra stycket 
döms till böter om 

1. ansvar inte kan dömas ut enligt första stycket, och 
2. överträdelsen avser någon annan föreskrift än 2 § första stycket. 
Om ett brott enligt första eller 

andra stycket med hänsyn till risken 
för skador på liv, hälsa, miljö eller 
egendom och övriga 
omständigheter är att anse som 
ringa, skall penningböter dömas ut. 

Om ett brott enligt första eller 
andra stycket med hänsyn till risken 
för skador på liv, hälsa, miljö eller 
egendom och övriga 
omständigheter är att anse som 
ringa, ska penningböter dömas ut. 

Ansvar enligt denna paragraf döms inte ut, om 
1. gärningen begåtts av en säker-

hetsrådgivare och avser en uppgift 
1. gärningen begåtts av en 

säkerhetsrådgivare och avser en 
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som skall utföras av 
säkerhetsrådgivare, 

uppgift som ska utföras av 
säkerhetsrådgivare, 

2. gärningen är belagd med 
strängare straff i brottsbalken eller 
29 kap. 1 eller 2 § miljöbalken, 
eller 

2. gärningen är belagd med 
strängare straff i brottsbalken eller 
29 kap. 1 eller 2 § miljöbalken,  

3. gärningen utgör överträdelse av 
ett föreläggande eller förbud som 
förenats med vite. 

3. gärningen utgör överträdelse av 
ett föreläggande eller förbud som 
förenats med vite, eller 

 4. gärningen kan leda till en 
sanktionsavgift enligt lagen 
(2021:000) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknads-
kontrollförordning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:112) 
om ekodesign 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2008:112) om ekodesign att det 
ska införas en ny paragraf, 12 a §, och närmast före 12 a § en ny rubrik av 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
12 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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1.14 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen 
(2010:500) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om luftfartslagen (2010:500)  

dels att 13 kap. 9 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 3 a §, och närmast före 

12 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. 
 Marknadskontroll 

 
3 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
detta kapitel. 

13 kap. 
9 § 

Till ansvar enligt denna lag döms 
inte om gärningen är belagd med 
straff i brottsbalken, eller om 
gärningen utgör överträdelse av ett 
föreläggande eller förbud som 
förenats med vite. 

Till ansvar enligt denna lag döms 
inte om gärningen är belagd med 
straff i brottsbalken, om gärningen 
utgör överträdelse av ett 
föreläggande eller förbud som 
förenats med vite, eller om 
gärningen kan leda till en sank-
tionsavgift enligt lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.15 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen1 (2010:900)  

dels att 11 kap. 26 § ska upphöra att gälla, 
dels att 11 kap. 37 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 1 a §, och närmast före 

11 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
 Marknadskontroll 

 
1 a §  

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
detta kapitel. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

37 §2 
Ett föreläggande enligt 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett 
beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 
32, 32 a eller 33 § får förenas med 
vite. 

Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 
22, 23, 24 eller 25 § eller ett beslut 
om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 
a eller 33 § får förenas med vite. 

Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. 

                       

 
1 Senaste lydelse av 11 kap. 26 § 2018:59. 
2 Senaste lydelse 2014:900. 
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1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 
ikraftträdande ska sanktionsbestämmelserna i denna lag tillämpas.
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Bilaga 3 1.16 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:921) 
om mark- och miljödomstolar 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:921) om mark- och miljö-
domstolar att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
1 §1 

Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, 
vattenanläggningar och ersättning vid vattenverksamhet samt om 
utdömande av vite enligt miljöbalken efter särskild ansökan av myndighet 
prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i 
huvudsak bedrivs, har bedrivits eller kommer att bedrivas. Mål om 
utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett 
sammanhängande system för hantering, bearbetning, lagring och 
slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall prövas av den mark- 
och miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna ligger eller 
är avsedd att ligga. 

Mål om ersättning vid skada eller intrång enligt 28 kap. 2–5 §§ 
miljöbalken och vid ingripande av det allmänna enligt miljöbalken prövas 
av den mark- och miljödomstol inom vars område skadan eller intrånget i 
huvudsak har inträffat eller kommer att inträffa. 

Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. miljöbalken prövas av 
den mark- och miljödomstol inom vars område den skadegörande 
verksamheten i huvudsak bedrivs eller har bedrivits. Den som bedriver 
eller avser att bedriva en verksamhet som kan medföra en sådan skada som 
avses i 32 kap. 3 § miljöbalken kan begära prövning av ersättningsfrågan 
vid den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i 
huvudsak bedrivs eller kommer att bedrivas. 

Mål om utdömande av vite enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) 
efter särskild ansökan av myndighet 
prövas av den mark- och 
miljödomstol inom vars område 
myndigheten ligger. 

Mål om utdömande av vite enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) 
och lagen (2021:000) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning 
efter särskild ansökan av myndighet 
prövas av den mark- och 
miljödomstol inom vars område 
myndigheten ligger. 

Mål som har överklagats till mark- och miljödomstol prövas av den 
mark- och miljödomstol inom vars område förvaltningsmyndigheten eller 
kommunen som först har prövat ärendet ligger, om inte annat följer av 
bestämmelser som avses i sjunde stycket. 

Mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller mot-
svarande äldre lagstiftning där mark- och miljödomstol är första instans 
prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den allmänna 
 
1 Senaste lydelse 2015:686. 
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eller allmänförklarade va-anläggningen i huvudsak är belägen eller är 
avsedd att vara belägen. 

Särskilda bestämmelser om vilken mark- och miljödomstol som är 
behörig finns i annan lag. 
                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.17 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor  

dels att 22, 24, 27 och 30 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

22 § 
Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap utövar mark-
nadskontroll över 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap utövar tillsyn  

1. brandfarliga och explosiva varors egenskaper, utsläppande och 
tillhandahållande på marknaden, samt 

2. sådana produkter som används 
för hanteringen av brandfarliga och 
explosiva varor och för vilka 
myndigheten har utfärdat 
föreskrifter. 

2. utsläppande och tillhanda-
hållande på marknaden av sådana 
produkter som används för hanter-
ingen av brandfarliga och explosiva 
varor och för vilka myndigheten har 
utfärdat föreskrifter. 

 
 22 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
denna lag. 

24 § 
En tillsynsmyndighet har rätt att 

på begäran få de upplysningar och 
handlingar som behövs för 
tillsynen. 

En tillsynsmyndighet har rätt att 
på begäran få de upplysningar, 
handlingar och provexemplar som 
behövs för tillsynen. 

För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av 
brandfarliga och explosiva varor och får göra undersökningar och ta 
prover. För ett prov som myndigheten tar betalas inte ersättning. 

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen. 
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27 § 
Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, 

provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, 
godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse 
som en explosiv vara. 

För sådan tillsyn som utgör 
marknadskontroll enligt denna lag 
får avgift för tillsynen och för prov-
tagning och undersökning av prov av 
varan tas ut endast om det vid 
undersökningen visar sig att varan 
inte uppfyller ställda krav. 

För tillsyn enligt 22 § får avgift 
för tillsynen och för provtagning 
och undersökning av prov av varan 
tas ut endast om det vid under-
sökningen visar sig att varan inte 
uppfyller ställda krav. 

30 §1 
I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag. 
Till ansvar enligt 28 eller 29 § 

döms det inte om gärningen är 
belagd med straff i brottsbalken 
eller lagen (2000:1225) om straff 
för smuggling. 

Till ansvar enligt 28 eller 29 § 
döms det inte om gärningen är 
belagd med straff i brottsbalken 
eller lagen (2000:1225) om straff 
för smuggling, eller om gärningen 
kan leda till en sanktionsavgift en-
ligt lagen (2021:000) med komplet-
terande bestämmelser till EU:s 
marknadskontrollförordning. 

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms 
inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av 
föreläggandet eller förbudet. 
                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

 
1 Senaste lydelse 2017:264. 
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Bilaga 3 1.18 Förslag till lag om ändring i avgasreningslagen 
(2011:318) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om avgasreningslagen (2011:318) att det ska 
införas två nya paragrafer, 34 a och 39 a §§, och närmast före 34 a § en ny 
rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
34 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

 
 39 a § 

Det ska inte dömas till ansvar 
enligt 38 § om gärningen kan leda 
till en sanktionsavgift enligt lagen 
(2021:000) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknads-
kontrollförordning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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1.19 Förslag till lag om ändring i drivmedelslagen 
(2011:319) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om drivmedelslagen (2011:319) att det ska 
införas två nya paragrafer, 22 a och 33 a §§, och närmast före 22 a § en ny 
rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
22 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

 
 33 a § 

Det ska inte dömas till ansvar 
enligt 33 § om gärningen kan leda 
till en sanktionsavgift enligt lagen 
(2021:000) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknads-
kontrollförordning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.20 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:579) 
om leksakers säkerhet 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:579) om leksakers säkerhet1 

dels att 24, 25 och 27–33 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 24, 25, 27, 29–33 §§ ska utgå, 
dels att 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
3 a § 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning. Detsamma gäller 
bestämmelser om sanktioner vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den 
harmoniserade produktlagstiftning 
som anges i bilaga I till Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
305/2011. 

4 § 
I denna lag betyder 
1. leksak: en vara som helt eller delvis är utformad eller avsedd för barn 

under 14 år att leka med, 
2. tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en leksak för 

distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband 
med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, 

3. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en 
leksak på unionsmarknaden, 

4. tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en leksak 
eller som låter konstruera eller tillverka en leksak och saluför denna 
leksak, i eget namn eller under eget varumärke, 
 
1 Senaste lydelse av 25 § 2014:658. 
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5. tillverkarens representant: varje fysisk eller juridisk person som är 
etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren 
har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter, 

6. importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen 
och släpper ut en leksak från ett tredjeland på unionsmarknaden, 

7. distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver 
tillverkaren eller importören som tillhandahåller en leksak på marknaden, 

8. ekonomisk aktör: tillverkaren, importören, tillverkarens representant 
och distributören, 

9. harmoniserad standard: en standard som, på grundval av en begäran 
från Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter, 
antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan som upptas i bilaga I till 
det direktivet, 

10. ackreditering: den betydelse 
som anges i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, 

10. ackreditering: den betydelse 
som anges i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 339/93, 

11. bedömning av överensstämmelse: en process där det visas huruvida 
specificerade krav avseende en leksak har uppfyllts, 

12. återkallelse: varje åtgärd för att dra tillbaka en leksak som redan 
tillhandahålls slutanvändaren, 

13. tillbakadragande: varje åtgärd för att förhindra att en leksak i 
leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, 

14. marknadskontroll: den verk-
samhet som bedrivs och de åt-
gärder som vidtas av myndigheter-
na för att se till att leksakerna 
överensstämmer med de tillämpliga 
krav som fastställs i relevant 
unionslagstiftning om harmoniser-
ing, och inte hotar hälsan, säker-
heten eller andra aspekter av 
skyddet av allmänintresset, och 

14. marknadskontroll: den 
betydelse som anges i förordning 
(EU) 2019/1020, och 

15. CE-märkning: en märkning genom vilken tillverkaren visar att 
leksaken överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i 
harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver om märkning. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 
ikraftträdande gäller den upphävda bestämmelsen i 32 § fortfarande.
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Bilaga 3 1.21 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:849) 
om EU-miljömärket 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:849) om EU-miljömärket 

dels att 2 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 
Regeringen får utse ett eller flera 

behöriga organ (artikel 4.1) som 
prövar ansökningar om tilldelning 
av EU-miljömärket och villkoren 
för att använda detta (artikel 9) 
samt utför marknadsövervakning 
och kontroll av användningen av 
EU-miljömärket (artikel 10). 

Regeringen får utse ett eller flera 
behöriga organ (artikel 4.1) som 
prövar ansökningar om tilldelning 
av EU-miljömärket och villkoren 
för att använda detta (artikel 9). 

 
 Marknadskontroll 

 
2 a § 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning. Detsamma gäller sanktioner 
vid överträdelser av krav för an-
vändningen av EU-miljömärket. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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1.22 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(2014:534) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s textilmärkningsförordning 

 
Härigenom föreskrivs att lagen (2014:534) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s textilmärkningsförordning ska upphöra att gälla den 
16 juli 2021. 
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Bilaga 3 1.23 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:96) 
om fritidsbåtar och vattenskotrar 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:96) om fritidsbåtar och 
vattenskotrar 

dels att 27–31 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 26 § och rubrikerna närmast före 27–31 §§ 

ska utgå, 
dels att 26 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 § 
Bestämmelser om marknads-

kontroll finns i artiklarna 15.3 och 
16–29 i förordning (EG) 
nr 765/2008.  

Marknadskontroll ska utövas av 
den myndighet som regeringen 
bestämmer. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning. Detsamma gäller bestämmelser 
om sanktioner vid överträdelser av 
krav på produkter eller skyldigheter 
för en ekonomisk aktör som 
regleras i den harmoniserade pro-
duktlagstiftning som anges i 
bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1020 
av den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förord-
ningarna (EG) nr 765/2008 och 
(EU) nr 305/2011. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 

ikraftträdande gäller den upphävda bestämmelsen i 30 § fortfarande.
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1.24 Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253) 
 

Härigenom föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253) att 1 kap. 4 § ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
4 §1 

Tullverket ska på begäran till-
handahålla följande myndigheter 
uppgifter som förekommer hos 
Tullverket och som rör import eller 
export av varor:  

– Arbetsmiljöverket,  
– Boverket,  
– Elsäkerhetsverket,  
– Havs- och vattenmyndigheten,  
– Kemikalieinspektionen,  
– Kommerskollegium,  
– Konsumentverket,  
– Kronofogdemyndigheten,  
– Livsmedelsverket,  
– Läkemedelsverket,  
– Myndigheten för press, radio och 

tv,  
– Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap,  
– Naturvårdsverket,  
– Post- och telestyrelsen,  
– Skatteverket,  
– Skogsstyrelsen,  
– Statens energimyndighet,  
– Statens jordbruksverk,  
– Statistiska centralbyrån,  
– Strålsäkerhetsmyndigheten, 
– Styrelsen för ackreditering och 

teknisk kontroll,  
– Sveriges riksbank, och  
– Transportstyrelsen. 

Tullverket ska på begäran till-
handahålla följande myndigheter 
uppgifter som förekommer hos 
Tullverket och som rör import eller 
export av varor:  

– Arbetsmiljöverket,  
– Boverket,  
– Elsäkerhetsverket,  
– Folkhälsomyndigheten, 
– Havs- och vattenmyndigheten,  
– Kemikalieinspektionen,  
– Kommerskollegium,  
– Konsumentverket,  
– Kronofogdemyndigheten,  
– Livsmedelsverket,  
– Läkemedelsverket,  
– Myndigheten för press, radio och 

tv,  
– Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap,  
– Naturvårdsverket,  
– Post- och telestyrelsen,  
– Skatteverket,  
– Skogsstyrelsen,  
– Statens energimyndighet,  
– Statens jordbruksverk,  
– Statistiska centralbyrån,  
– Strålsäkerhetsmyndigheten,  
– Styrelsen för ackreditering och 

teknisk kontroll,  
– Sveriges riksbank, och  
– Transportstyrelsen. 

Tullverket ska på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som 
förekommer hos Tullverket och som rör export av varor. 

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 
finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall. 
                       

 
1 Senaste lydelse 2018:401. 
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Bilaga 3 Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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1.25 Förslag till lag om ändring i 
radioutrustningslagen (2016:392) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om radioutrustningslagen (2016:392) 

dels att 12–17 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 14–17 §§ ska utgå, 
dels att 11 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 § 
Den eller de myndigheter som 

regeringen bestämmer (marknads-
kontrollmyndigheter) ska utöva 
marknadskontroll av radioutrust-
ning som omfattas av denna lag. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning. Detsamma gäller bestämmel-
ser om sanktioner vid överträdelser 
av krav på produkter eller 
skyldigheter för en ekonomisk aktör 
som regleras i den harmoniserade 
produktlagstiftning som anges i 
bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 765/ 
2008 och (EU) nr 305/2011. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i artiklarna 15.3 och 
16–29 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 
av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93. 

 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 

ikraftträdande gäller den upphävda bestämmelsen i 16 § fortfarande.
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Bilaga 3 1.26 Förslag till lag om ändring i elsäkerhetslagen 
(2016:732) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om elsäkerhetslagen (2016:732)  

dels att 50 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 36 a §, och närmast före 36 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Marknadskontroll 

 
36 a § 

I fråga om tillsyn som innebär 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 gäller lagen (2021:000) 
med kompletterande bestämmelser 
till EU:s marknadskontrollförord-
ning i stället för vad som sägs i 
denna lag. Detsamma gäller vid 
överträdelser av krav på produkter 
eller skyldigheter för en ekonomisk 
aktör som regleras i den harmoni-
serade produktlagstiftning som 
anges i bilaga I till förordning (EU) 
2019/1020. 

50 § 
Till ansvar enligt denna lag ska 

inte dömas i ringa fall eller om 
gärningen är belagd med straff 
enligt brottsbalken. 

Till ansvar enligt denna lag ska 
inte dömas i ringa fall, om 
gärningen är belagd med straff 
enligt brottsbalken, eller om 
gärningen kan leda till en sanktions-
avgift enligt lagen (2021:000) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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1.27 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:768) 
om marin utrustning 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:768) om marin utrustning 

dels att 18–21 och 23 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 17 § och rubrikerna närmast före 18, 19 

och 23 §§ ska utgå, 
dels att 17, 22 och 24 §§ ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 § 
Regeringen bestämmer vilken 

eller vilka myndigheter som ska 
utöva marknadskontroll av marin 
utrustning och i övrigt utöva tillsyn 
över att denna lag och föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till 
lagen följs.  

Bestämmelser om marknadskon-
troll finns i lagen (2021:000) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning. 
Detsamma gäller bestämmelser om 
sanktioner vid överträdelser av krav 
på produkter eller skyldigheter för 
en ekonomisk aktör som regleras i 
den harmoniserade produkt-
lagstiftning som anges i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 
20 juni 2019 om marknadskontroll 
och överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

Bestämmelser om marknads-
kontroll finns i artiklarna 15–29 i 
förordning (EG) nr 765/2008. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om marknadskontroll och övrig tillsyn. 

22 § 
Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter för 
ärendehandläggning, mark-
nadskontroll och övrig tillsyn enligt 
denna lag och enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 
lagen samt om avgifter för 
marknadskontroll enligt förordning 
(EG) nr 765/2008, i den 
ursprungliga lydelsen. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter för 
ärendehandläggning och tillsyn 
enligt denna lag och enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen. 
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Bilaga 3 24 § 
Den som har tagit befattning med 

ett ärende som gäller mark-
nadskontroll eller övrig tillsyn en-
ligt denna lag får inte obehörigen 
röja eller utnyttja vad denne har fått 
veta om någons affärs- eller 
driftsförhållanden. 

Den som har tagit befattning med 
ett ärende som gäller tillsyn enligt 
denna lag får inte obehörigen röja 
eller utnyttja vad denne har fått veta 
om någons affärs- eller 
driftsförhållanden. 

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) i stället för första stycket. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. 
2. I fråga om överträdelser som har skett före de nya bestämmelsernas 

ikraftträdande gäller den upphävda bestämmelsen i 23 § fortfarande.
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1.28 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(2018:125) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om personlig skyddsutrustning 

 
Härigenom föreskrivs att lagen (2018:125) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska 
upphöra att gälla den 16 juli 2021. 
                       

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för överträdelser som har 
skett före den 16 juli 2021.
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Bilaga 3 1.29 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(2018:550) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s energimärkningsförordning 

 
Härigenom föreskrivs att lagen (2018:550) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s energimärkningsförordning ska upphöra att gälla den 
16 juli 2021. 
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1.30 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(2018:551) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s däckmärkningsförordning 

 
Härigenom föreskrivs att lagen (2018:551) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s däckmärkningsförordning ska upphöra att gälla den 
16 juli 2021. 
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Bilaga 3 1.31 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(2018:1178) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om gasanordningar 

 
Härigenom föreskrivs att lagen (2018:1178) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s förordning om gasanordningar ska upphöra att gälla 
den 16 juli 2021. 
                       

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för överträdelser som har 
skett före den 16 juli 2021.
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1.32 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter 

dels att 7 kap. 16 § ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 7 kap. 16 ska utgå, 
dels att 8 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 8 a–8 c §§ samt 

10 kap. 8 §, och närmast före 7 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
 Marknadskontroll 

 
8 a § 

I fråga om Folkhälsomyndig-
hetens tillsyn som innebär mark-
nadskontroll enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 
gäller lagen (2021:000) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning i 
stället för vad som sägs i detta 
kapitel. 

 
 8 b § 

Kommuner ska inom sina an-
svarsområden enligt 7 kap. utföra 
de uppgifter som ankommer på en 
marknadskontrollmyndighet enligt 
artiklarna 11.1 a) och b), 11.2 och 
3, 17 och 18 i förordning (EU) 
2019/1020. 

 När kommuner utför uppgifter 
enligt första stycket som innebär 
kontroll av att en produkt som till-
handahålls på marknaden uppfyller 
gällande krav i harmoniserad 
produktlagstiftning, ska de till ut-
pekad marknadskontrollmyndighet 
lämna de uppgifter som behövs för 
att marknadskontrollmyndigheten 
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Bilaga 3 ska kunna fullgöra sina uppgifter 
enligt artiklarna 16, 19, 20 och 34 i 
förordning (EU) 2019/1020. 

 Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får meddela 
närmare föreskrifter om uppgifts-
skyldigheten enligt andra stycket. 

 
 8 c § 

Vid sådan kontroll som avses i 8 
b § ska det som anges i 9, 12, 15, 
17–19 och 24 §§ gälla i kommun-
ernas verksamhet för att förordning 
(EU) 2019/1020 och harmoniserad 
produktlagstiftning ska följas. 

8 kap. 
2 § 

En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §. 

 För sådan tillsyn som utgör 
marknadskontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 får avgift för kom-
munens verksamhet tas ut endast om 
det vid kontrollen visar sig att 
produkten inte uppfyller gällande 
krav. 

3 § 
Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn över att tillverkare 

och importörer av tobaksvaror följer 2 kap. 1, 2 och 6 §§. 
 Bestämmelser om avgifter för till-

syn som utgör marknadskontroll 
enligt förordning (EU) 2019/1020 
finns i lagen (2021:000) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadskontrollförordning. 

10 kap. 
 8 § 

Det ska inte dömas till ansvar 
enligt detta kapitel om gärningen 
kan leda till en sanktionsavgift 
enligt lagen (2021:000) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s 
marknadskontrollförordning.  

                       

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.
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Förteckning över remissinstanserna 
(SOU 2020:49) 
Efter remiss har yttranden över betänkandet kommit in från Statskontoret, 
Boverket, Göteborg stad, Post- och telestyrelsen, Patent- och 
registreringsverket, Livsmedelsverket, Konsumentverket, Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll, Myndigheten för press, radio och tv, 
Transportstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Sveriges konsumenter, 
Läkemedelsverket, Svenskt näringsliv, Folkhälsomyndigheten, Örebro 
kommun, Teknikföretagen, Näringslivets Regelnämnd, Innovations och 
kemiindustrierna (IKEM), Svensk handel, Regelrådet, 
Kronofogdemyndigheten, Skellefteå kommun, Stiftelsen för 
internetinfrastruktur, IT & Telekomföretagen,  Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Skatteverket, Kommerskollegium, 
Landsorganisationen i Sverige (LO), Domstolsverket, Tullverket, 
Justitiekanslern, Elsäkerhetsverket, Svea hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen, Småföretagarnas Riksförbund, Arbetsmiljöverket, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Nacka Tingsrätt, Naturvårdsverket, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Kemikalieinspektionen, Advokatsamfundet, 
Malmö kommun och Stockholms kommun. 

Därutöver har yttranden inkommit från Svenska Institutet för 
Standarder, MaskinLeverantörerna, Sveriges Verktygsmaskinaffärers 
förening, AppLiA, Jordbruksverket, Svensk Torv och Juridiska fakulteten 
(SU). 

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att 
lämna några synpunkter: Helsingborg kommun, Jönköpings kommun, 
Kalmar kommun, Karlstad kommun, Katrineholm kommun, Lunds 
kommun, Luleå kommun, Kammarrätten i Stockholm, Linköpings 
kommun, Skogsstyrelsen, Växjö kommun, Spelinspektionen, 
Förvaltningsrätten i Malmö, Lunds universitet, Socialstyrelsen, Ånge 
kommun, IF Metall, Lantmäteriet, Försvarsinspektören för hälsa och 
miljö, Piteå kommun, Arbetsgivarverket, Konkurrensverket, Försvarets 
materielverk, Haparanda tingsrätt, SACO, Kustbevakningen, Drivkraft 
Sverige, Polismyndigheten, Malung-Sälen kommun, Kammarkollegiet, 
Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Stockholm, Arboga kommun, 
Arvika kommun, Botkyrka kommun, Business Sweden, Byggföretagen, 
Byggmaterialindustrierna, Danderyds kommun, Eskilstuna kommun, Falu 
kommun, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer (FGL), 
Företagarna, Försvarsmakten, Gnosjö kommun, Gotlands kommun, Gävle 
kommun, Handelsanställdas förbund, Innovationsföretagen, 
Inspektionens för vård och omsorg, Installationsföretagen, International 
Chamber of Commerce Sverige, Karlskrona kommun, Kemisk Tekniska 
Företagen (KTF), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), 
Livsmedelsföretagen, Läkemedelsindustriföretagen,  Mjölby kommun, 
Naturskyddsföreningen, Näringspunkten, Riksdagens ombudsmän – JO, 
RISE Research Institutions of Sweden AB, Sotenäs kommun, 
Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd, Statens 
energimyndighet, Statens jordbruksverk, Stockholms Handelskammare, 
Sundsvall kommun, Svensk bensinhandel, Svensk Digital Handel, 
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Bilaga 4 Svenska Bioenergiföreningen, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 
Svenska Elektrikerförbundet Sveriges standardiseringsförbund (SSF), 
Sweboat, båtbranschens riksförbund, Swedish Medtech, TCO, Tierps 
kommun, Unionen, Uppsala kommun, Vansbro kommun, Vetlanda 
kommun och Östersunds kommun. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 4 
Dnr KS/2021:923 
 
(KS) Svar på remiss - Tillstånds- och tillsynsansvaret för 
Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och 
explosiva varor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Försvarsdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Försvarsdepartementet har skickat ut en remiss gällande promemorian 
Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 
brandfarliga och explosiva varor. I promemorian föreslås att Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, i stället för en kommun, ska ha tillstånds- 
och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga 
och explosiva varor. Vidare ska Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap även kunna medge att Försvarsmakten utövar viss tillsyn över 
Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Tierps kommun har blivit inbjuden att inkomma med synpunkter. Sista 
svarsdatum är den 21 februari. Frågor som rör brandfarliga och explosiva 
brukar hanteras utav den gemensamma räddningsnämnden som Uppsala 
kommun är värdkommunen för. Tierps kommun har därför vänt sig till 
Uppsala brandförsvar för att ta del av deras synpunkter på remissen. 
Förslaget till beslut är att anta de synpunkter som inkommit från Uppsala 
brandförsvar som remissvar och skicka det till Försvarsdepartementet.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 Svar på remiss – Yttrande över promemoria angående Tillstånds- 
och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, Fö2021/00609 

 Remisshandlingar  
 
Beslutet skickas till  

 Försvarsdepartementet 
 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-18 KS/2021:923
  

  
   
  
    

 
 
Svar på remiss - Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets 
radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor, 
Fö2021/00609 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Försvarsdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Försvarsdepartementet har skickat ut en remiss gällande promemorian 
Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 
brandfarliga och explosiva varor. I promemorian föreslås att Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, i stället för en kommun, ska ha 
tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 
brandfarliga och explosiva varor. Vidare ska Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap även kunna medge att Försvarsmakten 
utövar viss tillsyn över Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga 
och explosiva varor. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2023. 
 
Tierps kommun har blivit inbjuden att inkomma med synpunkter. Sista 
svarsdatum är den 21 februari. Frågor som rör brandfarliga och explosiva 
brukar hanteras utav den gemensamma räddningsnämnden som Uppsala 
kommun är värdkommunen för. Tierps kommun har därför vänt sig till 
Uppsala brandförsvar för att ta del av deras synpunkter på remissen. 
Förslaget till beslut är att anta de synpunkter som inkommit från Uppsala 
brandförsvar som remissvar och skicka det till Försvarsdepartementet.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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 Svar på remiss – Yttrande över promemoria angående Tillstånds- 
och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, Fö2021/00609 

 Remisshandlingar  
 
Beslutet skickas till  

 Försvarsdepartementet 
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi  
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
 



 

 

Postadress: Uppsala kommun, Uppsala brandförsvar, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Almungevägen 33 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: brandforsvaret@uppsala.se 

www.uppsalabrandforsvar.se 

 

Yttrande över promemoria angående 
Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets 
radioanstalts hantering av brandfarliga och 
explosiva varor, Fö2021/00609 
Uppsala brandförsvar har verksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 

och styrs av gemensam nämnd. Tierps kommun har bett brandförsvaret yttra sig över 
rubricerad promemoria. 

Uppsala brandförsvar har tagit del av promemorian och har inget att erinra mot att 

ansvaret för tillsyn och tillståndshantering avseende Försvarets radioanstalts 
brandfarliga och explosiva varor flyttas från kommunen till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. Brandförsvaret ser heller inte några hinder för att 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap också kan medge att Försvarsmakten 

utövar viss tillsyn över Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva 
varor. 

 

 

Elisabeth Samuelsson 

Brandchef 

Datum: 2022-01-04 Diarienummer: RÄN-2021-00162 
  

 
 

 

 

Handläggare: Elisabeth Samuelsson 
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Webb: www.regeringen.se 
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Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts 
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20 Munkfors kommun 

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

22 Ockelbo kommun 

23 Orsa kommun 

24 Piteå kommun 

25 Region Gotland 

26 Skövde kommun 

27 Stenungsunds kommun 
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29 Sveriges Kommuner och Regioner 
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Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 

21 februari 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

fo.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

christina.siwring@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fö2021/00609 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian föreslås att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

i stället för en kommun, ska ha tillstånds- och tillsynsansvaret för 

Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även kunna medge att 

Försvarsmakten utövar viss tillsyn över Försvarets radioanstalts hantering 

av brandfarliga och explosiva varor. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor 

Härigenom föreskrivs att 17, 18 och 21 §§ lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

17 § 

Frågor om tillstånd till hantering 

av brandfarliga varor inom 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket ska prövas av 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap. 

Frågor om tillstånd till hantering 

av brandfarliga varor inom 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket ska prövas av 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap. 

Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor i övriga fall ska 

prövas av den kommun där hanteringen ska bedrivas. 

 

18 § 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva frågor om 

tillstånd till explosiva varor som avser 

1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och 

återvinning, 

2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns 

i 1, 

3. gränsöverskridande överföring, 

4. import, 

5. export, och 

6. sådan hantering som 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket behöver ha 

tillstånd till. 

6. sådan hantering som 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket behöver ha 

tillstånd till. 

Frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor i 

övriga fall ska prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Gäller 

frågan förvaring i flyttbart förråd och ska förvaringen ske i mer än en 

kommun, ska frågan prövas av den kommun där sökanden är bosatt eller 

där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. 
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 21 § 

Den myndighet som prövar 

frågor om tillstånd enligt denna lag 

har också, inom sitt verksamhets-

område, tillsyn över efterlevnaden 

av lagen och föreskrifter och beslut 

som meddelats i anslutning till 

lagen. 

Den myndighet som prövar 

frågor om tillstånd enligt denna lag 

har också, inom sitt verksamhets-

område, tillsyn över att lagen och 

föreskrifter och beslut som har 

meddelats i anslutning till lagen 

följs. 

Försvarsmakten får, efter 

medgivande av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, i 

stället för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 

utöva viss tillsyn över 

Försvarsmaktens, Försvarets 

materielverks, Totalförsvarets 

forskningsinstituts och 

Fortifikationsverkets hantering och 

import av brandfarliga och 

explosiva varor.  

Försvarsmakten får, efter 

medgivande av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, i 

stället för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 

utöva viss tillsyn över 

Försvarsmaktens, Försvarets 

materielverks, Försvarets 

radioanstalts, Totalförsvarets 

forskningsinstituts och 

Fortifikationsverkets hantering och 

import av brandfarliga och 

explosiva varor.  

 Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap eller den myndighet 

som regeringen bestämmer har 

tillsyn över hanteringen av 

brandfarliga varor som 

transporteras i sådan rörledning för 

vilken koncession har meddelats 

enligt lagen (1978:160) om vissa 

rörledningar eller enligt 

naturgaslagen (2005:403). 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap eller den myndighet 

som regeringen bestämmer har 

tillsyn över hanteringen av 

brandfarliga varor som 

transporteras i en sådan rörledning 

som det har meddelats koncession 

för enligt lagen (1978:160) om 

vissa rörledningar eller enligt 

naturgaslagen (2005:403). 

 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
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1.2 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 

explosiva varor 

Härmed föreskrivs att 12, 13, 13 a och 26 §§ förordningen (2010:1075) 

om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

12 § 

Inträffar en olycka till följd av en 

brand eller explosion vid 

tillståndspliktig hantering av 

brandfarliga eller explosiva varor 

eller vid hantering av sådana varor 

inom Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Totalförsvarets 

forskningsinstitut eller 

Fortifikationsverket, ska tillstånds-

havaren snarast underrätta tillsyns-

myndigheten om olyckan. 

Detsamma gäller om det inträffar 

en händelse som har inneburit en 

hög risk för att en sådan olycka 

skulle ha kunnat inträffa. 

Om en olycka inträffar till följd 

av en brand eller explosion vid 

tillståndspliktig hantering av 

brandfarliga eller explosiva varor 

eller vid hantering av sådana varor 

inom Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut eller 

Fortifikationsverket, ska tillstånds-

havaren snarast underrätta tillsyns-

myndigheten om olyckan. 

Detsamma gäller om det inträffar 

en händelse som har inneburit en 

hög risk för att en sådan olycka 

skulle ha kunnat inträffa. 

 

13 §1 

En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av 

brandfarliga och explosiva varor som sker som ett led i tillsynen. 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd till 

hantering av explosiva varor. 

Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd till sådan 

hantering av explosiva varor som sker i samband med beslag av sådana 

varor. 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket behöver ha 

tillstånd endast för 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket behöver ha 

tillstånd endast för 

1. tillverkning av explosiva varor, 

2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar 

med tillverkning,  

3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och 

4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.  

 

1 Senaste lydelse 2020:790. 
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 En utländsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller 

överföring av explosiva varor vid samarbete enligt 4 eller 4 a kap. 

lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. 

En finsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller 

överföring av explosiva varor när stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen 

(2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. 

 

13 a §2 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket undantas från 

kravet på anmälan i 9 a § och 

lämplighetsprövningen i 19 § lagen 

(2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor. 

Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och 

Fortifikationsverket undantas från 

kravet på anmälan i 9 a § och 

lämplighetsprövningen i 19 § lagen 

(2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor. 

 

26 § 

Försvarsmakten får, efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, meddela föreskrifter om  

1. hantering av brandfarliga och 

explosiva varor inom sitt eget, 

Försvarets materielverks, 

Totalförsvarets forskningsinstituts 

och Fortifikationsverkets område, 

och 

1. hantering av brandfarliga och 

explosiva varor inom sitt eget, 

Försvarets materielverks, 

Försvarets radioanstalts, 

Totalförsvarets forskningsinstituts 

och Fortifikationsverkets område, 

och 

2. undantag från tillämpningen av lagen (2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, 

när det gäller fältmässig övning, under höjd beredskap och när det finns 

synnerlig betydelse för landets säkerhet. 

 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.  

  

 

2 Senaste lydelse 2021:658. 
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2 Ärendet 

Försvarets radioanstalt har i en skrivelse till Regeringskansliet 

(Justitiedepartementet) framställt om ändringar i lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor och i förordningen (2010:1075) om 

brandfarliga och explosiva varor i fråga om tillstånds- och tillsynsansvaret 

för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga varor. Ärendet har 

överlämnats till Försvarsdepartementet. I denna promemoria behandlas 

förslag till ändringar i lagen och förordningen som rör tillstånds- och 

tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och 

explosiva varor. 

3 Bakgrund 

3.1 Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt är en myndighet under Försvarsdepartementet som 

bedriver försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsunderrättelse-

verksamhet bedrivs, förutom av Försvarets radioanstalt, av 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets 

forskningsinstitut (2 § förordningen [2000:131] om försvarsunderrättelse-

verksamhet). 

Försvarets radioanstalt bedriver – efter inriktning från regeringen, 

Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella 

operativa avdelningen i Polismyndigheten – försvarsunderrättelse-

verksamhet till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik 

samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. Verksamheten får 

endast avse utländska förhållanden. Verksamheten fullgörs genom 

inhämtning, bearbetning och analys av information samt delgivning av 

underrättelser till berörda myndigheter. För att kunna bedriva 

försvarsunderrättelseverksamhet bedriver Försvaret radioanstalt även 

utvecklingsverksamhet.  

Utöver försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamheten bedriver 

Försvarets radioanstalt även informationssäkerhetsverksamhet. Försvarets 

radioanstalt bedriver verksamhet på olika platser i Sverige. 

Uppgifter hos Försvarets radioanstalt i fråga om försvarsunderrättelse-, 

utvecklings- och informationssäkerhetsverksamhet som avser t.ex. 

inriktning, förmåga, metoder, resultat samt organisation, vilket innefattar 

uppgifter om var verksamheten bedrivs i Sverige, omfattas av försvars-

sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

och kan därutöver vara av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Det kan 

antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets 

säkerhet om sådana uppgifter röjs. Uppgifter hos Försvarets radioanstalt 

kan även omfattas av annan sekretess, t.ex. sekretess för bevaknings-

åtgärder (18 kap. 8 §) eller utrikessekretess (15 kap. 1 §).  
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 Exempel på brandfarliga och explosiva varor som kan förekomma vid 

Försvarets radioanstalt är eldningsolja, diesel, bensin, färg, lim, metanol, 

aerosoler, acetylen och gasol.  

3.2 Regleringen om brandfarliga och explosiva 

varor 

Frågor om brandfarliga och explosiva varor regleras i lagen (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor och i förordningen (2010:1075) om 

brandfarliga och explosiva varor. Den som hanterar, överför, importerar 

eller exporterar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större 

mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det (16 § första 

stycket lagen om brandfarliga och explosiva varor).  

Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsknings-

institut och Fortifikationsverket ska prövas av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Frågor om tillstånd till hantering av 

brandfarliga varor i övriga fall ska prövas av den kommun där hanteringen 

ska bedrivas (17 §). MSB ska även pröva frågor om tillstånd till explosiva 

varor som avser bl.a. sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket 

behöver ha tillstånd till. Frågor om tillstånd till hantering och överföring 

av explosiva varor i övriga fall ska prövas av den kommun där varorna ska 

hanteras (18 §).  

Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, har inom sitt verksamhetsområde också 

tillsyn över att lagen och föreskrifter och beslut som har meddelats i 

anslutning till lagen följs. Försvarsmakten får, efter medgivande av MSB, 

i stället för MSB utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets 

materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikations-

verkets hantering och import av brandfarliga och explosiva varor (21 § 

första och andra styckena). 

Om en olycka inträffar till följd av en brand eller explosion vid 

tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor eller vid 

hantering av sådana varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 

Totalförsvarets forskningsinstitut eller Fortifikationsverket, ska tillstånds-

havaren snarast underrätta tillsynsmyndigheten om olyckan. Detsamma 

gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för att en 

sådan olycka skulle ha kunnat inträffa (12 § förordningen om brandfarliga 

och explosiva varor). Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 

Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver endast 

ha tillstånd för tillverkning av explosiva varor, sådan översyn av 

ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med tillverkning, 

förvaring av explosiva varor på fasta platser och hantering av brandfarliga 

varor utom vid fältmässig övning (13 §). Myndigheterna undantas från 

lagens krav på en anmälan till tillsynsmyndigheten om vilka som i 

verksamheten avses få delta i bl.a. hanteringen av explosiva varor och från 

kravet på en lämplighetsprövning som tillsynsmyndigheten ska utföra för 
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den som söker tillstånd eller är anmäld som föreståndare i tillståndspliktig 

verksamhet med explosiva varor (13 a §).  

I fråga om tillsyn får Försvarsmakten, efter samråd med MSB, meddela 

föreskrifter om hantering av brandfarliga och explosiva varor inom sitt 

eget, Försvarets materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och 

Fortifikationsverkets område (26 §). 

4 Tillstånds- och tillsynsansvaret för 

Försvarets radioanstalts hantering av 

brandfarliga och explosiva varor bör 

ändras 

Förslag: Frågor om tillstånd som gäller Försvarets radioanstalts 

hantering av brandfarliga och explosiva varor ska prövas av MSB i 

stället för av en kommun. MSB ska kunna medge att Försvarsmakten 

ges tillsynsansvar för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga 

och explosiva varor. 

Försvarets radioanstalt ska även i övrigt behandlas på motsvarande 

sätt som gäller för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 

Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket. 
 

Skälen för förslaget: Försvarets radioanstalts verksamhet rör Sveriges 

säkerhet. Med hänsyn till detta och med hänsyn till att MSB ska pröva 

frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor inom 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsknings-

institut och Fortifikationsverket, är det mer ändamålsenligt att även 

Försvarets radioanstalts frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga 

och explosiva varor prövas av MSB. Av samma skäl är det lämpligt att 

Försvarsmakten, efter MSB:s medgivande, ges möjlighet att utöva viss 

tillsyn över Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och 

explosiva varor.  

Även effektivitetsskäl talar för att Försvarets radioanstalts frågor om 

tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor bör prövas av 

MSB. Med nuvarande ordning måste Försvarets radioanstalt ansöka om 

tillstånd hos flera kommuner eftersom Försvarets radioanstalt bedriver 

verksamhet på olika platser i landet och således också hanterar brand-

farliga och explosiva varor på flera av dessa platser. 

Försvarets radioanstalt bör följaktligen behandlas på motsvarande sätt 

som Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsknings-

institut och Fortifikationsverket i lagstiftningen om brandfarliga och 

explosiva ämnen. Ändringar för detta ändamål bör därför även göras i 

förordningen om brandfarliga och explosiva varor när det gäller den 

situationen att en olycka inträffar till följd av en brand eller explosion vid 

tillståndspliktig hantering, omfattningen av tillståndsplikten för bl.a. 

hanteringen av brandfarliga och explosiva varor, undantag från kraven på 

en anmälan och lämplighetsprövning avseende explosiva varor, samt 
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 omfattas av den föreskriftsrätt som Försvarsmakten har enligt 

förordningen. 

5 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser  

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. 

Bedömning: Det behövs inga särskilda övergångsbestämmelser. 
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Ändringarna bör träda i kraft 

så snart det är möjligt. Det föreslås att detta sker den 1 januari 2023. 

Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 

6 Konsekvenser 

Bedömning: Förslaget medför inga ökade kostnader för det allmänna 

eller för enskilda.  

Förslaget medför en minskad arbetsbelastning för berörda 

kommuner.   
 

Skälen för bedömningen: Förslaget innebär en effektivitetsvinst för 

Försvarets radioanstalt eftersom endast en myndighet, MSB, föreslås 

hantera Försvarets radioanstalts frågor om tillstånd. Med nuvarande 

ordning prövas Försvarets radioanstalts ansökningar om tillstånd av de 

kommuner där myndigheten har verksamhet.  

Förslaget medför inte några kostnadsökningar för berörda myndigheter, 

eller i övrigt för det allmänna. Den ökade arbetsbelastning som förslagen 

medför för MSB och Försvarsmakten bedöms vara av mindre omfattning. 

Förslaget medför en minskad arbetsbelastning för berörda kommuner. 

Förslaget medför inte några kostnadsökningar för enskilda.  

Förslaget bedöms inte ha betydelse för den kommunala självstyrelsen 

och inte heller för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för 

sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet eller små 

företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i 

förhållande till större företags. Förslaget förväntas inte få några 

konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män och inte heller 

påverka möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Förslaget 

bedöms inte ha några konsekvenser för miljön. 
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7 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor 

17 §    Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut och Fortifikationsverket ska prövas av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor i övriga fall ska prövas 

av den kommun där hanteringen ska bedrivas. 

 

Paragrafen behandlar frågor om tillståndsansvar för hantering av 

brandfarliga varor. Övervägandena finns i avsnitt 4. 

Första stycket ändras på så sätt att Försvarets radioanstalt anges som en 

av de myndigheter för vilka MSB ska pröva frågor om tillstånd till 

hantering av brandfarliga varor. 

 

18 §    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva frågor om 

tillstånd till explosiva varor som avser 

1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning, 

2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i 1, 

3. gränsöverskridande överföring, 

4. import, 

5. export, och 

6. sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver 

ha tillstånd till. 

Frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor i övriga fall 

ska prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Gäller frågan förvaring i 

flyttbart förråd och ska förvaringen ske i mer än en kommun, ska frågan prövas av 

den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska 

bedrivas. 

 

I paragrafen anges de frågor om tillstånd till explosiva varor som MSB ska 

pröva. Övervägandena finns i avsnitt 4. 

Punkten 6 ändras genom att Försvarets radioanstalt förs till de 

myndigheter för vilka MSB ska pröva frågor om tillstånd till hantering av 

explosiva varor. 

 

21 §    Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, 

inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att lagen och föreskrifter och beslut som 

har meddelats i anslutning till lagen följs. 

Försvarsmakten får, efter medgivande av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, i stället för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utöva viss 

tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Försvarets radioanstalts, 

Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering och import 

av brandfarliga och explosiva varor.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den myndighet som 

regeringen bestämmer har tillsyn över hanteringen av brandfarliga varor som 

transporteras i en sådan rörledning som det har meddelats koncession för enligt 

lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2005:403). 
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 I paragrafen behandlas tillsynsansvaret för brandfarliga och explosiva 

varor. Övervägandena finns i avsnitt 4. 

I första och tredje styckena görs språkliga ändringar.  

Andra stycket ändras på så sätt att Försvarets radioanstalt anges som en 

av de myndigheter vars hantering och import av brandfarliga och explosiva 

varor MSB får medge att Försvarsmakten, i stället för MSB, utövar viss 

tillsyn över.  
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Sammanfattning av ärendet 
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behovet av att regionen mer aktivt stöttar kommunerna i strategiska frågor 
och med regional, nationell och internationell omvärldsbevakning och med 
länsgemensamma mötesplattformar, inte minst i kulturarvs- och 
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Yrkande 
Joakim Larsson (SD) anmäler att han har ett blankt yrkande mot liggande 
förslag och ämnar återkomma till kommunstyrelsen med eget förslag. 
 
Bifall 
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Avslag 
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) blanka 
yrkande. 
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Remiss regional kulturplan och kultursamverkan 
 
Tierps kommun är av den uppfattningen att planen är välstrukturerad och 
välskriven och att det är tydligt vilka utmaningarna är framöver och vad 
Tierps kommun och övriga kommuner kan förvänta sig för stöd från 
regionen i det interna kommunala arbetet med de frågor som berörs av 
planen. 
 
Tierps kommun vill emellertid särskilt lyfta fram behovet av att regionen 
mer aktivt bistår kommunerna i länet med strategisk stöttning och 
omvärldsbevakning gällande frågor som har direkt bäring på kommunens 
eget arbete men som beslutas och sker på det regionala, nationella och 
internationella planet. Samt även mer aktivt bistår med länsgemensamma 
mötesplattformar genom regionen för kollegiala kompetensutbyten, 
samarbeten och stöttning för och mellan de olika tjänstepersonsfunktioner 
på såväl chefs- och medarbetarnivå som arbetar med kulturfrågor. Ett 
konkret exempel är ett forum på underchefsledet för kulturfrågor.  
 
Tierps kommun ser vidare ett behov av bättre stöttning och mer aktivt 
arbete från regionen gällande mötesplattformar för kommunerna genom 
regionen i kulturarvs- och kulturmiljöfrågor. Det samma gäller för frågor 
som rör ungdomar och unga vuxna, folkbildning och civilsamhälle. 
 
Vidare vill Tierps kommun påpeka att skrivningen i planen på sidan 10-11 
om att samtliga länets kulturinstitutioner med statsbidrag finns i Uppsala 
centrum exkluderar Eric Sahlström Institutet i Tobo i Tierps kommun som 
erhåller verksamhetsbidrag från Kulturrådet. 
 
På sidan 11 i planen står det även att det utanför Uppsala finns 
utställningsrum. Tierps kommun har sedan Kulturhuset Möbeln öppnade år 
2019 länets enda konsthall för samtidskonst. Tierps kommun ser gärna att 
det framgår i planen. 
 
På sidan 19 i planen står det att Svenska Filminstitutets tre grundläggande 
områden är vägledande för regionen och det nämns festivalverksamhet runt 
om i länet som mötesplatser. Tierps kommun vill dessutom lyfta fram att 
de lokala filmarrangörerna i länet, som bidrar till filmkunskap och 
filmfrämjande verksamhet utanför länets tätorter, är en viktig del av det 
tredje grundläggande området visning.  
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Tierps kommun tycker vidare att det är mycket positivt att gestaltad 
livsmiljö tas upp i planen men skulle önska att begreppet kulturmiljö även 
ingår i definitionen i textavsnittet. 
 
Slutligen är Tierps kommun undrande inför att det inte står något i planen 
om kommunernas Kultur i vården-verksamheter utan enbart regionens eget 
arbete. 
 
Carl Bergström 
Enhetschef 
Enheten för kultur, konst och bibliotek 
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Hej,

Här kommer remissversionen av Region Uppsalas kulturplan 2023-2026. Se bifogade dokument för mer 
information!

 

Ni inbjuds att inkomma med remissvar, senast 11 februari 2022. Vi tar gärna emot synpunkter på planen 
i första hand där ni anser er berörda, men synpunkter kring andra delar och kring helheten är också 
välkommet.

 

Remissvar och eventuella frågor skickas via e-post till kultur@regionuppsala.se, ange ”Dnr KN2020-
00082, remiss regional kulturplan 2023–2026” i ämnesraden.

 

Vänliga hälsningar

Eva Olsson

Strateg

018-617 62 63 / 076-496 36 85

 

Strategiska enheten
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www.regionuppsala.se/kultur 
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Remiss – förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023–2026  

Region Uppsalas vision är att länets invånare ska kunna leva ett gott liv. I det har 
konst och kultur en självklar plats. Inför kommande fyra år (2023–2026) är Uppsala 
läns utgångspunkt att konst, kultur och kreativitet är en drivkraft för länets 
samhällsutveckling. Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023–
2026  sänds nu ut på remiss, för att samla in synpunkter och ta fram en slutlig 
version. 

Bakgrund 
Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen, en modell för att fördela statliga 
bidrag till regional kulturverksamhet. Modellen regleras av en statlig förordning 
(2010:2012) samt föreskrifter, som anger att villkoret för att regioner ska kunna 
fördela statsbidrag är att en regional kulturplan har upprättats. Planen ska arbetas 
fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. 

Syfte och innehåll 
En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar som regionen vill göra i fråga 
om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd samt förhållandet till de 
nationella kulturpolitiska målen. Planen anger prioriteringar inom tre strategiska 
utvecklingsområden, som även knyter an till den regionala utvecklingsstrategi (RUS), 
som tidigare antagits av Region Uppsala. Prioriteringarna har framkommit i de 
samtal och dialoger som genomförts och som ligger till grund för den regionala 
kulturplanen. 

Hur svarar jag? 
Vi tar gärna emot synpunkter på planen i första hand där ni anser er berörda, men 
synpunkter kring andra delar och kring helheten är också välkommet. 
 
Vi vill ha era synpunkter digitalt senast den 11 februari 2022. Svaren skickas till 
kultur@regionuppsala.se    
Ange ”Dnr KN2020-00082, remiss regional kulturplan 2023–2026” i ämnesraden. 
 
Planen skickas på remiss till instanser enligt bifogad lista, spontana remissvar tas 
också emot.  

mailto:kultur@regionuppsala.se
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Vad händer sedan? 
Inkomna remissvar sammanställs efter remissperioden till kulturnämnden och ett 
slutligt förslag till kulturplan arbetas fram. 
 
Slutlig version av regional kulturplan beslutas av kulturnämnden i mars för att 
därefter beslutas i regionstyrelsen i april och regionfullmäktige i juni 2022. 

Frågor? 
Vid frågor, kontakta gärna oss på kultur@regionuppsala.se  
 

Välkommen med ert remissvar! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annika Eklund 
Kulturdirektör 
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Remissinstanser – Region Uppsalas kulturplan 2023–2026 

Barnombudet i Uppsala län 
Enköpings kommun 
Eric Sahlström Institutet 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
Funktionsrätt Uppsala län 
Föreningen Företagens historia Uppsala län 
Grönsöö kulturhistoriska stiftelse 
Handelskammaren i Uppsala län 
Heby kommun 
Håbo kommun 
Ideell kulturallians 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 
Knivsta kommun 
Konstfrämjandet Uppland 
Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala (Uppsala Internationella Kortfilmfestival) 
Kulturskaparrådet 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Nationella minoriteters föreningar i Uppsala län 
RF-SISU Uppland  
Riksteatern Uppsala län 
Stiftelsen för att medicinhistoriskt museum i Uppsala 
Stiftelsen Leufsta 
Stiftelsen Musik i Uppland 
Stiftelsen Nordens Biskops Arnö 
Stiftelsen Upplandsmuseet (inkl. länshemslöjdskonsulentverksamheten) 
Svenska kyrkan Uppsala stift 
Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna 
Tierps kommun 
Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund 
Uppsala Internationella Gitarrfestival 
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Uppsala kommun 
Uppsala Läns Bildningsförbund 
Uppsala läns bygdegårdsdistrikt 
Uppsala stadsteater 
Uppsala universitet 
Älvkarleby kommun 
Östhammars kommun 
 
Dessa organisationer inbjuds att lämna synpunkter på Region Uppsalas kulturplan 
2023–2026. Utöver remissinstanserna tas spontana remissvar också emot. 
  



Kultur i hela länet – hela livet 
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Remissversion 2021-12-08 
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Förord 

[Tillkommer i slutgiltig version] 
 
 

Introduktion 

Region Uppsalas vision är att länets invånare ska kunna leva ett gott liv. I det har 
konst och kultur en självklar plats. Inför kommande fyra år (2023–2026) är Uppsala 
läns utgångspunkt att konst, kultur och kreativitet är en drivkraft för länets 
samhällsutveckling. Detta har tydligt framkommit i de samtal och dialoger som 
ligger till grund för prioriteringar i den här regionala kulturplanen. 
 
Region Uppsalas övergripande samhällsmål och länets utmaningar för den regionala 
utvecklingen återfinns i Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för 
Uppsala län. Kulturplanen knyter an till den regionala utvecklingsstrategin och är en 
pusselbit i strävan att utveckla Uppsala län. I kulturplanen tydliggör Region Uppsala 
inriktningen för de fyra kommande åren på kulturområdet. 
 
En viktig utgångspunkt är att kulturplanen ska möjliggöra förutsättningar för att 
skapa konst, kultur och kreativitet i Uppsala län. Region Uppsala vill bidra till länets 
långsiktiga och robusta förutsättningar inom kulturområdet. 
 
En kulturplan syftar å ena sidan till att planera och fördela gemensamma resurser 
klokt. Å andra sidan behöver planeringen vara flexibel och lämna utrymme för ett 
kreativt flöde av idéer och meningsutbyten. Region Uppsala vill samverka kring 
visioner och initiativ under planperioden, såsom Uppsala kommuns ambition att bli 
europeisk kulturhuvudstad år 2029.  
 
En regional kulturplan syftar även till att länets professionella kulturliv ska ges 
möjlighet att utvecklas på ett vitalt sätt. Länets invånare ska kunna ta del av kultur 
av hög kvalitet oavsett bostadsort och personliga förutsättningar. 
 
Ambitionen i denna regionala kulturplan är att Uppsala läns konst- och kulturliv ska 
stödjas och utvecklas på bästa sätt under åren 2023–2026. Kulturplanen pekar ut en 
övergripande inriktning för offentliga satsningar och prioriteringar de kommande 
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åren. Region Uppsala samverkar med länets åtta kommuner, med det professionella 
kulturlivet och med det civila samhället för att välja de insatser som bäst kan stödja 
en kulturell infrastruktur och länsinvånarnas möjligheter till delaktighet. Uppsala län 
ska vara en stark kulturregion med internationell lyskraft. 
 

Kulturlivets resiliens 
Erfarenheterna av covid-19-pandemin gav insikter om kulturlivets sårbara strukturer. 
Kulturorganisationer kan snabbt brytas ner vid förändrade förutsättningar i 
omvärlden. En lika viktig lärdom är emellertid kulturlivets kreativa förmåga till 
anpassning, att fortsätta skapa och erbjuda konst och kultur i nya former.  
 
De delar av kulturlivet som inte är formellt organiserat är mest sårbart. Det finns en 
relativt stabil kulturell infrastruktur med offentligägda kulturinstitutioner. 
Kulturinstitutionerna utgör en mer trögrörlig och robust kulturell infrastruktur som 
har bättre motståndskraft i kriser. Att institutionerna upprätthölls under pandemin 
gynnade en snabb återstart, eftersom kompetenser, arbetstillfällen och samarbeten 
fanns kvar genom bevarade bidragsnivåer.  
 
Däremot slog pandemin hårt mot det fria professionella kulturlivet utanför 
institutionerna. De professionella kulturskaparnas villkor blev akut och krävde 
omfattande kulturstöd. Det är angeläget att bedöma hur långsiktighet och hållbarhet 
kan åstadkommas även för kulturföreningar och kulturföretag vid 
konjunktursvängningar i omvärlden. 
 

Varför en kulturplan? 
Landets regioner tar fram regionala kulturplaner för att få ta del av årliga statsbidrag 
till regional kulturverksamhet. Staten, regionerna och kommunerna samfinansierar 
landets kulturella infrastruktur, det vill säga det nätverk av kulturinstitutioner och 
kulturverksamheter som finns i länen. Kultur av hög kvalitet ska finnas tillgängligt i 
hela landet.  
 
De nationella kulturpolitiska målen lyder: 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund [självständighetsmålet].  
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Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet [delaktighetsmålet].  
 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling 
[samhällsmålet]. 
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

 
Statens fördelningsmodell för statsbidragen till regionerna kallas 
kultursamverkansmodellen. Bidragsmodellen syftar till att besluten om 
statsbidragen till regional kulturverksamhet decentraliseras till regionerna.  
 
Region Uppsalas uppgift är att i samverkan och samråd med olika aktörer bidra till 
att kultur blir tillgängligt i hela Uppsala län. Statsbidragen lämnas vidare av 
regionerna till verksamheter inom de konst- och kulturområden som anges i en 
förordning. Därmed samfinansieras kulturverksamheterna av staten, regionerna och 
kommunerna.  
 
Tillsammans eftersträvas de nationella kulturpolitiska målen. Regionerna har i 
uppgift att samverka och samråda för att ange de regionala prioriteringarna i en 
kulturplan.  
 
Statens kulturråd är den myndighet som samordnar statens arbete med 
kultursamverkansmodellen och Region Uppsala är den organisation som samordnar 
Uppsala läns arbete.   
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För vem är en kulturplan? 
En regional kulturplan är relevant för många. Läsarna är inte nödvändigtvis 
desamma som de målgrupper som gynnas av satsningar och prioriteringar i en 
kulturplan. Kulturplanen är främst ett beslutsunderlag på olika samhällsnivåer.  
De viktigaste målgrupperna är: 
 
Länsinvånarna: alla insatser är avsedda att främja länets kulturliv så att invånare i 
olika åldrar ska ha möjlighet att utöva ett konstnärligt yrke professionellt, kunna ta 
del av kulturupplevelser, länets kulturhistoria eller att själv skapa. Dessa är publiken, 
kulturkonsumenterna, egna utövare som vill bo eller verka i en region, invånare och 
besökare som vill kunna ta del av ett rikt och intressant kulturliv. 
 
Det professionella kulturlivet: det är de kulturinstitutioner och kulturverksamheter 
som arbetar inom olika konst- och kulturområden, liksom de som erhåller kulturstöd 
för sin regionala kulturverksamhet. Det är institutioner som arbetar professionellt 
och långsiktigt med hög kvalitet. Den fackliga sammanslutningen KLYS (Konstnärliga 
och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) har fått en framträdande roll som 
representant och talesorgan för de professionella konstnärerna och kulturskaparna. 
 
Länets kulturliv i stort: kulturföreningar, intresseorganisationer, kulturarrangörer, 
folkbildningen med estetiska utbildningar, företagare inom kulturella och kreativa 
näringar och fler.  
 
Region Uppsala: regionfullmäktige beslutar politiskt om den egna organisationens 
mål, prioriteringar och inriktning kommande period. Kulturplanens prioriteringar 
finansieras utifrån de budgetförutsättningar som råder och anges årligen i 
Regionplan och budget. Denna revideras varje år inför en treårsperiod. Länets bästa 
beaktas utifrån en helhet för samtliga av Region Uppsalas ansvarsområden. 
 
Samverkansparter i Uppsala län: de viktigaste är samverkan i länet mellan Region 
Uppsala och länets åtta kommuner, som är Enköping, Heby, Håbo, Uppsala, Knivsta, 
Tierp, Älvkarleby och Östhammar.  
 
Regionala och interregionala samarbetsparter: övriga regioner i Mellansverige är 
betydelsefulla för att utbyta erfarenheter, skapa samarbetsytor och interregionala 
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samarbeten. Likaså andra myndigheter, länsstyrelsen, näringslivet, universiteteten, 
folkbildningen och konstnärliga utbildningar av olika slag. 
 
Samrådsparter inom civilsamhället: föreningar och de många folkrörelser som 
arbetar ideellt och bidrar mycket till kulturlivet. Föreningar och folkbildning är 
särskilt viktig för kulturlivet utanför städerna, där det skapas mötesplatser och ett 
levande kulturarv vårdas och förmedlas. Civilsamhället ger goda förutsättningar för 
invånares eget skapande och kan erbjuda en bredd i kulturlivet för de många 
deltagare som själva börjar skapa och kanske vill ägna sig åt kultur på ett annat sätt 
än professionellt eller för att gå vidare i nästa steg.  
 
Statens kulturråd: Kulturrådets styrelse beslutar och fördelar de årliga statliga 
verksamhetsbidragen till regional kulturverksamhet till samtliga regioner i landet. 
Kulturplanen är Kulturrådets beslutsunderlag inför bidragsfördelningar och är grund 
för beredning och handläggning. 
 
Samverkansrådet: rådet består av de statliga fackmyndigheter som deltar i 
beredningsprocessen inför Kulturrådets bidragsbeslut. Dessa bedömer med 
sakkunskap varje särskilt kulturområde och handlägger och bedömer regionernas 
kulturplaner. Samverkansrådets myndigheter är Kulturrådet (ordförande), 
Konstnärsnämnden, Konstrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom 
Länsstyrelsen i Hallands län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, 
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet. 
 
Övriga intressenter: det finns många runt om i landet som bevakar regionernas 
arbete med kulturfrågor och kultursamverkansmodellens utveckling. Organisationen 
Sveriges Kommuner och Regioner bistår exempelvis med ett nätverk för regionala 
kulturchefer, att föra dialoger med statliga myndigheter och 
regeringsdepartementen i olika kulturpolitiska sakfrågor. 
 

Kultursamverkansmodellen i Uppsala län 
I Uppsala län ingår olika verksamheter, parter och institutioner inom 
kultursamverkansmodellen som möjliggör kultur i länet. 
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I den konstnärliga kärnverksamheten produceras konst så som teater, musik, film, 
litteratur, dans och bildkonst. Inom Region Uppsalas kultursamverkansmodell utgör 
Uppsala stadsteater och Musik i Uppland den kärnverksamheten.  
 
Inom förmedlande kulturverksamheter återfinns arkiven, i Region Uppsalas 
samverkansmodell representerade av Företagens historia Uppsala län och 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Kulturarvsverksamheter anses också som 
förmedlande verksamhet och i länet uppbär verksamheterna Upplandsmuseet med 
Gamla Uppsala museum bidrag via kultursamverkansmodellen.  
 
Inom den främjande verksamheten som uppbär bidrag via 
kultursamverkansmodellen är flertalet representerade av Region Uppsalas egna 
verksamheter, såsom främjandet inom regional biblioteksverksamhet och inom 
konstarterna dans, teater, litteratur, bild och form samt film. Främjande 
verksamheter bidrar till verksamhetsutveckling, ger kulturstöd, och ska stärka det 
fria professionella kulturlivets förutsättningar.  
 
Utöver nämnda verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen finns flertalet 
kreativa verksamheter inom olika kulturområden i Uppsala län, såväl interna 
verksamheter inom Region Uppsala som drivna av andra kulturaktörer i länet. Här är 
Region Uppsalas roll att skapa nätverk, stödja, samverka och omvärldsbevaka. 
 

Demokratiska förutsättningar 
Möjligheten att ta del av konst och kultur, att fritt kunna skapa och yttra sig, är en del 
av det demokratiska samhällets grundpelare. Yttrandefriheten regleras i 
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna ger rättighet 
att inom vissa ramar uttrycka sig fritt samt ger rättighet till fri åsiktsbildning.  
 
Yttrandefriheten ska säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och 
ett fritt konstnärligt skapande. Grundlagarna ger också censurförbud, som är ett 
förbud mot en förhandsgranskning av ett konstnärligt innehåll.  
 
Vidare finns Bibliotekslagen, som bland annat fastslår att biblioteken ska verka för 
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning, samt att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas 
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av allsidighet och kvalitet. Museilagen ger stöd för att ett museum ska ha ett 
bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll, vilket ger kraft till 
professionella omdömen och kunskapsmässig saklighet. 
 
Barnkonventionen lyfter fram barns rätt att behandlas med respekt, att få komma till 
tals, att få utvecklas samt att fritt få delta i kulturlivet. I FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tillgänglighet, respekt för 
olikheter samt deltagande och inkludering i samhället allmänna principer. Enligt 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är offentliga aktörer skyldiga 
att skydda minoriteternas språk och kultur, samt ge minoriteterna inflytande över 
frågor som berör dem. 
 
Allt detta är viktiga demokratiska utgångspunkter för offentliga kulturaktörer. 
 

Armlängds avstånd 
Armlängds avstånd har aldrig varit ett regelverk utan kännetecknar ett förfarande 
och en tillämpningsprincip inom kulturadministrationen när subventioner och 
bidrag ska fördelas till konstnärliga verksamheter.  
 
I Myndigheten för kulturanalys rapport (2021) om statens, regionernas och 
kommunernas tillämpningar av armlängds avstånd, dras slutsatsen att en viss 
politisk styrning i Sverige riskerar den konstnärliga friheten på statlig, regional och 
kommunal nivå. Region Uppsala står bakom principen om att respektera den 
konstnärliga integriteten såsom det beskrivs i Sveriges Kommuner och Regioners 
kulturpolitiska positionspapper (2015). Där sägs att kulturpolitiken ger ramar för hur 
de offentliga medlen får användas, men drar en gräns genom att inte involvera sig i 
konstnärliga eller innehållsmässiga beslut.  
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En region, åtta kommuner  
Uppsala län består av åtta kommuner. Länet präglas av närhet, där invånare med 
lätthet kan ta sig till andra län, till större städer och till resten av världen.  

 
Länet har stadsmiljöer i främst 
Uppsala och Enköping. Därutöver 
finns ett stort antal tätorter. De 
mindre kommunerna är vidsträckta 
till ytan med skogsområden och 
landsbygd men med en mindre 
befolkningsandel. 
 
Naturresurserna i Uppland har varit 
rika genom historien. Här fanns den 
bördiga jordbruksmarken och en tidig 
industrialisering som uppstod vid 
länets bruksmiljöer för järnmalm och 

järnhantering. Tätorterna uppstod utifrån det gynnsamma läget med närhet till 
vattendrag, kust, hav, skog och malm.  
 
Det är alltjämt kulturhistorien och industrin som sätter en prägel på identiteten på 
vissa platser i länet. Så är fallet med orter i norra Uppland med bruksmiljöerna. 
Särskilt ifall samhällena en gång varit organiserade kring en uppgift av något slag, 
som sjöfart, fiske, tillverkningsindustri, jordbruk eller järnhantering.  
 
Uppsala har sin historia av att ha varit ett maktcentrum i det gamla Sverige. Där finns 
Gamla Uppsala, Uppsala slott, Domkyrkan och Uppsala universitet, som är både är 
symboler för stadens kulturarv och samtida betydelsefulla verksamheter.  
 
I Uppland finns mindre tätorter utspridda. Utspridda orter är typiskt för Heby, Tierp, 
Håbo, Östhammar med Österbybruk och Öregrund eller för Älvkarleby med Skutskär.  
 
Länets geografiska förutsättningar med utspridda bostadsorter präglar 
möjligheterna att tillgängliggöra kultur i länet. Kulturutbudet varierar starkt mellan 
orterna. Det finns även konstnärsinitiativ utanför Uppsala som bidrar till att utveckla 
platser och kulturlivet runt om i länet. Samtliga kulturinstitutioner med statsbidrag 
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är belägna i Uppsala centrum, men flera nya kulturhus med scener och 
utställningsrum har tillkommit i länet på senare år, och ambitionerna på 
kulturområdet i länets kommuner är höga. 
 
Bibliotek finns i länets alla kommuner och utgör en betydelsefull kulturell 
infrastruktur. Kulturskolorna är viktiga för att barn ska kunna ta del av 
kulturaktiviteter och estetiska läroprocesser. Däremot är barnens förutsättningar för 
att delta ojämlika och beroende av bland annat ekonomi och bostadsort. 
 
Den sociala rörligheten är stor över Mälardalsområdet. Många invånare i länet 
arbetspendlar. Uppsala län har närhet till Stor-Stockholm, Gävle, Västerås och resten 
av Mälardalen med Strängnäs och Eskilstuna.  
 
Länet har många företag och entreprenörer inom olika branscher, allt från 
tillverkningsindustri till Life Science, och näringslivet blomstrar. Den internationella 
miljön blir naturlig via goda rese- och transportförbindelser. 
 
Det finns en hög andel kreativa näringar i Uppsala län. Här finns framgångsrika 
forskningsmiljöer vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna och 
av universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset. 
 
Uppsala län är idag i hög grad mångkulturellt med en mångfald av språk och 
religiösa tillhörigheter, och en tydlig befolkningstillväxt råder i hela länet.  
 
Att länet är samhällsekonomiskt gynnat utesluter inte sociala utmaningar. Det finns 
en geografisk och socio-ekonomisk segregation med ojämlika livsvillkor. Olika delar 
av länet har skillnader i utbildningsnivå, medelålder, hälsa och livskvalitet.  
 
Uppsala län ligger nära Stockholm, dit många söker sig för tillgången till ett större 
kulturutbud och sammanhang. Stockholm lockar för såväl publik som professionella 
utövare. Det finns en utmaning i att stödja dem som väljer att stanna kvar för att 
fortsätta verka med Uppsala län som utgångspunkt. 
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Region Uppsala vill 

 
 
 

 
Ambitionen i den regionala kulturplanen är att Uppsala läns konst- och kulturliv ska 
stödjas och utvecklas på bästa sätt under åren 2023–2026. Kulturplanen pekar ut en 
övergripande inriktning för offentliga satsningar och prioriteringar de kommande 
åren. Region Uppsala samverkar med länets åtta kommuner, med det professionella 
kulturlivet och med det civila samhället för att välja de insatser som bäst kan stödja 
en kulturell infrastruktur och länsinvånarnas möjligheter till delaktighet. Uppsala län 
ska vara en stark kulturregion med internationell lyskraft. 
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Region Uppsalas prioriteringar delas in i tre olika perspektiv med fokus på 
konstarterna, människan och platsen, vilket tillsammans bidrar till social och 
kulturell hållbarhet i Uppsala län. Prioriteringarna under perioden 2023–2026 är 
dessa: 
 

1. Konstarterna: Ett rikt konstliv i en nyskapande region 
(självständighetsmålet) 

Region Uppsala vill 
- Stimulera till ökad bredd och mångfald i länets konstliv. 
- Främja internationalisering och gränsöverskridande möten. 
- Ge kulturstöd med syfte att bidra till en hög konstnärlig och professionell 

kvalitet.  
- Vidareutveckla mentorskap och residensverksamhet inom konstområdena 

professionell teater, dans, film, konst samt litteratur.  
- Verka för öppenhet för ny teknik, digitaliseringens möjligheter, nya 

konstformer och konstartsövergripande arbetssätt. 
- Öka kompetensen om kulturella och kreativa näringar, genom ökad 

samverkan med näringslivsaktörer, institutioner, organisationer och 
universiteten. 

 
2. Människan: En hög kulturell delaktighet i en region för alla 

(delaktighetsmålet) 
Region Uppsala vill 
- Skapa förutsättningar för att alla ska känna sig delaktiga i kulturlivet. 
- Ge länets invånare ökad tillgänglighet att uppleva konst och kultur. 
- Att länets invånare ska ha möjlighet till bildning och att utveckla sina 

skapande och kreativa förmågor.  
- I bred samverkan arbeta för ökad digital delaktighet och stärka kunskapen 

om medie- och informationskunnighet.  
- Värna barns och ungas rätt till ett eget språk och uttryck. 
- Utveckla regionala strukturer som främjar kultur för, av och med barn och 

unga.   
- Främja kunskap om de prioriterade grupperna, särskilt med avseende på 

personer med funktionsnedsättningar, nationella minoriteter och unga.  
- Verka för kultur i ett hälsofrämjande perspektiv. 
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3. Platsen: En attraktiv livsmiljö i en hållbart växande region 
(samhällsmålet) 

Region Uppsala vill 
- Bidra till att konst och kultur blir tillgängligt i hela länet. 
- Öka intresset för arrangörskapet. 
- Undersöka möjligheten att etablera en nod för samtida cirkus i länet. 
- Verka för att bredda kompetensen inom Gestaltad livsmiljö. 
- Bidra till att integrera konst och kultur i det offentliga rummet. 
- Öka intresset och förståelsen för konst och kultur som utvecklingsfaktorer 

och som del i ett hållbart samhällsbygge. 
- Bidra till att utveckla besöksnäringen genom att främja kulturarv och 

kulturella besöksmål. 
- Utveckla innovativa satsningar på kulturarvet i en samtida kontext. 

 

Verksamhetsområden 

Allas rätt till kultur 
Region Uppsala och offentliga kulturaktörer arbetar för att kulturlivet i Uppsala län 
ska vara öppet, inkluderande och välkomna alla – oavsett vem deltagaren är och 
vilka förmågor och vilken bakgrund deltagaren har. Offentligt finansierade 
kulturverksamheter finns till för alla länsinvånare och ska aktivt arbeta för att allas 
rätt och möjlighet att delta i kulturlivet respekteras och tillgodoses. Då behöver en 
mångfald av erfarenheter rymmas inom kulturlivet. 
 
Region Uppsala har under flera år arbetat med olika aspekter av 
diskrimineringslagstiftningen. Dagens lagstiftning lyfter fram sju grunder för 
diskriminering, på vilka det är förbjudet att missgynna eller kränka någon: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 
Region Uppsala samt majoriteten av kommunerna i Uppsala län är 
förvaltningsområden för finska, vilket innebär ett utökat ansvar att erbjuda service 
och främja finsk kultur. Arbetet med att lyfta fram och främja den etniska och 
kulturella mångfalden i Uppsala län förutsätter en öppen och lyhörd dialog med 
länsinvånarna och samråd med civilsamhället, inte minst de nationella 
minoriteternas organisationer. 
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I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, 
finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de befolkat Sverige 
under lång tid (samer är även ett urfolk) och att de har en egen religiös, kulturell eller 
språklig tillhörighet. Myndigheter och offentliga verksamheter har ett särskilt ansvar 
för att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur, sitt kulturarv och sitt språk. Det gäller inte minst barns möjlighet att utveckla 
en kulturell identitet och att använda sitt minoritetsspråk.  
 
Arbetet för lika rättigheter och möjligheter är ett ständigt pågående arbete. 
 

Arkiv 
De enskilda länsarkiven i Uppsala län, Företagens historia Uppsala län och 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län, är viktiga för att spegla ”den andra historien”, De 
har tagit på sig en uppgift i att samla och bevara den del av länets kulturhistoria som 
inte återfinns i de offentliga myndigheternas arkivbildningar. 
 
Föreningen företagens historia Uppsala län 
Företagens historia är en ideell förening vars verksamhetsidé är att ta hand om, 
ordna och förvalta den historia som företagen i länet avsatt i form av arkivalier, 
fotografier och filmer. Uppdraget innefattar också att levandegöra, tillgängliggöra 
och använda det arkiverade materialet. Föreningens långtgående samarbete med 
Centrum för näringslivshistoria säkerställer därtill att arkivkompetens på hög 
professionell nivå finns tillgängligt för Uppsalas näringsliv. Företagens historia 
ämnar utveckla sin verksamhet som mötesplats för frågor rörande företagshistoria, 
bildning, källkritik och integration. Särskilt fokus läggs på utveckling av de digitala 
besöken samt ökad information om verksamheten i länets skolor. 
 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
Folkrörelsearkivet är en ideell medlemsförening som omhändertar dokumentation 
som länets föreningar själva har skapat i sina verksamheter. Arkivbeståndet speglar 
150 år av folkrörelser och föreningsliv. Folkrörelsearkivet ämnar utveckla och 
förbättra tillgängligheten och användandet av medlemmarnas egna arkivhandlingar, 
särskilt genom förbättrad digital tillgänglighet och utåtriktad verksamhet. Vidare 
finns behov av att utveckla arkivet som en forskningsinfrastruktur för akademisk, 
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lokalhistorisk och personhistorisk forskning och utveckla den egna 
forskningsverksamheten. I samarbete med Arkiv Sörmland och Västernorrlands 
föreningsarkiv också se över möjligheterna till en gemensam e-arkivlösning.  
 

Barns och ungas rätt till kultur 

Det finns en stark politisk vilja att stödja barns och ungas kulturutövande och 
deltagande i kulturlivet. FN:s konvention om barnets rättigheter samt de nationella 
kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen ligger som grund för Region Uppsalas 
arbete för främjande av kultur för, av och med barn och unga. Barnkonventionen 
beskriver barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet och slår fast 
att konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i 
kulturlivet. Det innebär att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, 
möjlighet till eget skapande och kunna tillägna sig olika estetiska språk, oavsett 
uppväxtvillkor, funktionsförmåga och andra individuella förutsättningar.  
 
Barn- och ungdomskulturområdet har en stor spännvidd och länets geografiska och 
demografiska utmaningar påverkar också möjligheten att tillgå kultur. Små barns 
behov och utövande skiljer sig från behoven och önskemålen på kulturlivet hos 
ungdomar och unga vuxna. Därmed skiljer sig de strategiska insatser som görs på 
kommunal och regional nivå för barn och unga i olika åldrar. 
 
Inom Region Uppsalas främjande verksamheter sker ett väl utvecklat arbete för att 
möjliggöra kultur av och för barn och unga genom arrangemang, 
utställningsverksamhet och kursverksamhet och når åldersgrupper mellan 0 och 25 
år.  
 
Länets folkhögskolor erbjuder kursverksamhet inom olika estetiska områden och 
kompletterar också den kommunala lovverksamheten. Det finns inom länet 
möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet mellan kommunerna med att erbjuda 
kultursommarjobb för unga. Tidigare insatser har fallit väl ut och kultursommarjobb 
är en bra möjlighet för unga att få prova på och komma i kontakt med konstnärlig 
verksamhet.  
 
Rapporten Den turnerande teaterns ekosystem i Uppsala län 2021 visar att 
arrangörskapet bland yngre minskar. Region Uppsala har därför för avsikt att 
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utveckla verksamhet för att främja återväxten av yngre arrangörer i länets 
kommuner. 
 
Samverka och samordna 
För att kunna förankra kultur av, med och för barn och unga behöver samverkan och 
samordningen förstärkas i samtliga kommuner med regionalt stöd. En stödjande 
samordning skulle möjliggöra arbetet mellan beställare, utförare och deltagare på 
ett mer strukturerat vis. Region Uppsala ser stor möjlighet att ett regionalt uppdrag 
kan vara att främja och stötta arbetet med kulturgarantier i länets olika kommuner 
för att ge barn och unga kulturupplevelser under uppväxten. 
 
Flera av länets kommuner tillhandahåller kulturskolor för barn och unga. 
Kulturskolorna har vissa utmaningar att klara exempelvis bemanningen och det förs 
diskussioner ifall regionala insatser kan göras som stödjer de kommunala 
kulturskolorna. Vissa utvecklingsinsatser görs redan för att pröva hur en regional 
samordning kan ske, exempelvis inom filmområdet i samverkan med Östhammars 
kommun. 
 
Den digitala kulturen tar allt större plats bland barns och ungas kulturvanor. Både 
när det gäller att ta del av kultur och i det egna skapandet. Det är viktigt att barn 
redan från tidig ålder får verktyg att öva sitt kritiska förhållningssätt till den 
information som publiceras på digitala plattformar. Genom att arbeta medvetet med 
att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet främjas likvärdiga 
möjligheter för barn och unga att delta i den digitala kulturen och att själva skapa. 
 

Bild och form 
Region Uppsala stöttar de institutioner, organisationer och konstnärer som är 
verksamma inom bild och formområdet genom nätverk, fortbildning, 
kunskapshöjande insatser och förmedling av uppdrag.  
 
Uppsala län är rikt på aktiva professionella konstnärer men i en kartläggning av de 
professionella konstnärernas villkor och förutsättningar i Uppsala län 2020 svarade 
flertalet att det inte fanns tillräckligt med utställningsplatser i länet. Region Uppsala 
kan utveckla förutsättningar för fler utställningsmöjligheter genom interregionala 
samarbeten och utbyten samt samarbeten med länets kommuner och 
konstnärsorganisationer. Flera av projekten inom satsningen Breddad plats för konst 
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(Konst tar plats, Konstkuben) som numer permanentats i den befintliga 
verksamheten har också potential att utvecklas för att engagera fler och stärka 
infrastrukturen på sikt inom området för att nå ett breddat deltagande både bland 
medverkande och publik. 
 
Den tidigare nämnda kartläggningen visar att MU-avtalet sällan efterföljdes fullt ut 
av länets utställningsarrangörer och att en stor del av de svarande konstnärerna inte 
hade kännedom om vad MU-avtalet var. MU-avtalet är ett avtal som reglerar 
medverkande och utställningsersättning och som är bindande för statliga 
institutioner men principerna ska vara vägledande för alla utställningsarrangörer 
som får offentligt stöd och det är angeläget att öka kännedom om och verka för en 
utökad tillämpning av avtalet i länet. 
 
Region Uppsala bedriver är också ett utvecklingsarbete tillsammans med 
konstnärsorganisationer för att stötta nya utövare, stärka infrastrukturen och skapa 
förutsättningar för ungas skapande och delaktighet i kulturlivet exempelvis genom 
mentorskapsprogram, utställningsverksamhet i länet och barns och ungas egna 
skapande. 
 
Arbetet med offentlig konst är en verksamhet som återfinns inom Region Uppsalas 
interna verksamhet och anses som beställare och förmedlare från den konstnärliga 
kärnverksamheten. Genom arbetet med den offentliga konsten främjas 
arbetstillfällen för konstnärer samt gestaltas våra gemensamma miljöer. Region 
Uppsala ska sträva efter att länets invånare genom den offentliga konsten ska få ta 
del av samtida konstnärliga uttryck och idéer. Region Uppsala ämnar fortsätta stödja 
länets kommuner i frågor om offentlig konst och enprocentsregeln som ett led i att 
främja implementeringen av politikområdet gestaltad livsmiljö. Rekommendationen 
om en procent till konstnärlig gestaltning bygger på en ekonomisk princip eller 
modell att motsvarande en procent av investerings- eller byggnadskostnaden 
avsätts till konstnärlig gestaltning. På så vis utvecklas våra gemensamma miljöer 
med samtida konstuttryck. 
 
Den konstnärliga utbildningsmöjligheten har stärkts i länet genom Region Uppsala 
folkhögskolas kursverksamhet inom bild och form. Verksamheten ska även ses som 
ett led i att stärka förutsättningarna att verka som konstnär i länet. 
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Film och digitalt berättande 
Film och digitalt berättande är ett område i förändring där dagens filmskapare rör sig 
över flera olika arenor, film så väl som speldesign och videokonst. Den snabba 
tekniska utvecklingen och den digitala tekniken har gjort det billigare och mer 
tillgängligt för fler människor att vara verksamma inom området och kunna uttrycka 
sig konstnärligt genom film och digitalt berättande. Det skapar en grund för att fler 
erfarenheter, röster och berättelser visas och gynnar en bredd och mångfald av 
utövare. Konstområdet erbjuder också en internationell scen genom den allt mer 
växande speldesignen och dess unika berättarstil. 
 
Vid Region Uppsala folkhögskola bedrivs kursverksamhet för att ge verktyg att 
förmedla en berättelse genom manus, film och produktion. 
I sitt arbete utgår Region Uppsala från de nationella filmpolitiska målen och arbetar 
strategiskt med att samordna och främja kommunernas, civilsamhällets och 
kulturutövarnas samarbete för ökad kompetens och kvalitet. Vägledande är även 
Svenska Filminstitutets tre grundläggande områden, filmpedagogik, 
talangutveckling och visning. 
 
För att främja det filmpedagogiska arbetet pågår ett strategiskt arbete med att 
kartlägga länets alla kulturskolors resurser, behov och kompetenser samt engagera 
regionens filmare som eventuella pedagoger i en ambulerande verksamhet. Detta för 
att hitta ett långsiktigt upplägg som kan fortsätta ge pedagogisk verksamhet 
gentemot barn och unga inom film och rörlig bild. Fokus för arbetet är 
socioekonomiskt utsatta områden, barn på landsbygden och barn med 
funktionsvariationer. Genom att öka deras filmkunnighet ger vi dem makt och 
inflytande i samhället vilket i förlängningen kan motverka utanförskap. 
 
Talangutvecklingsarbetet för unga filmare är väl utvecklat inom Region Uppsala. 
Främjande insatser görs bland annat genom ekonomiskt och praktiskt stöd samt 
mentorskapsprogram. För de mer etablerade filmarna erbjuds också flertalet 
fortbildnings- och kunskapshöjande insatser samt produktionsstöd. Möjlighet till 
internationellt utbyte ges inom ramen för ett filmresidens i samverkan med 
filmutbildningarna vid länets två folkhögskolor men även genom det sedan länge 
etablerade samarbetet med Uppsala Internationella Kortfilmfestival. 
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Under planperioden fortsätter satsningen Nya röster för att nå nya deltagare inom 
kortfilmsproduktionen och ett fortsatt arbete kring länets festivalverksamhet som 
mötesplats samt länets internationalisering kommer att utvecklas för att främja 
publik och kreatörers verksamhet i länet. 
 
Ett allt viktigare utvecklingsarbete under kommande planperiod är filmkunnighet 
bland barn och unga. Stora utmaningar finns att uppnå en medie- och 
informationskunnighet bland länets invånare och för att lyckas krävs 
gränsöverskridande samarbeten inom Region Uppsala men även med externa 
parter. 
 

Folkbildning 
Folkbildning är utbildning och bildning och är en del av det livslånga lärandet. 
Folkbildning är fri och frivillig i bemärkelsen att människor själva väljer om och när 
de vill delta, och viktiga kärnvärden är demokrati, delaktighet, inkludering och 
egenmakt.  
 
Folkbildningsverksamheten i länet bedrivs av studieförbunden samt Region Uppsala 
folkhögskola och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, samt filialer från 
folkhögskolor med säte i andra regioner. Region Uppsala folkhögskola erbjuder 
allmänna och särskilda kurser utifrån profilområdena kultur, språk, natur och hälsa, 
och har verksamhet förutom på Wikområdet och i Uppsala även i andra delar av 
länet. Biskops Arnö Nordens folkhögskola ger såväl nationellt välrenommerade 
kurser inom skrivande och film samt yrkeshögskoleutbildning inom fotografi, som 
ett brett utbud av allmänna kurser och andra långa och korta kurser. 
 
Folkbildningen är en viktig resurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka 
den sociala sammanhållningen, och tillgodose kompetensförsörjning. Vidare är den 
en viktig del av kulturlivet i länet och samspelar med såväl det professionella 
kulturlivet som amatörkulturen. 
 
Folkbildningen verkar inom flera olika konst- och kulturområden. Den präglas av 
flexibilitet liksom av deltagarnas behov och önskemål. Folkbildningens 
organisationer fungerar både som kulturproducenter och arrangörer och svarar för 
ett stort utbud av kulturprogram och evenemang som ofta är tillgängliga för en bred 
allmänhet. 
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Studieförbundens samlingslokaler, ateljéer, verkstäder och teknik bidrar till den 
kulturella infrastrukturen i länet för folkbildningens deltagare. Studieförbundens 
verksamhet finns i hela länet och är av stor betydelse för amatörkulturen och 
människors möjlighet att delta i kulturlivet genom ett eget utövande.  
 
Uppsala Läns Bildningsförbund, ULB, är folkbildningens gemensamma mötesplats i 
länet och samlar folkbildningsorganisationerna för samverkan, erfarenhetsutbyte 
och utvecklingsarbete. 
 
Region Uppsala verkar för att statens fyra syften med folkbildningen tillgodoses – 
stärka demokratin; påverka den egna livssituationen; utjämna utbildningsklyftor; 
öka delaktigheten i kulturlivet. 
 

Gestaltad livsmiljö 
Gestaltad livsmiljö är det politikområde som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i 
människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra 
livsmiljöer. Området utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl 
gestaltade och långsiktigt hållbara. Gestaltad livsmiljö förser alla som arbetar med 
stadsbyggnad, arkitektur, design, konst och kulturarv stöd och argument för 
betydelsen av omsorgsfull gestaltning i planering, byggande och förvaltning. 
 
Uppsala län är inne i en expansiv fas och samtliga länets kommuner har under en 
period ökat i befolkningsmängd. Region Uppsala kan vara en samlad resurs och 
verka för att bredda länets kompetenser inom gestaltad livsmiljö i de kommande 
stadsutvecklingsprojekt som genomförs så väl inom infrastruktur som bebyggelse.  
För gestaltandet av vårdmiljö med offentlig konst följer Region Uppsala 
enprocentsregeln och stödjer kommunerna i frågor om gestaltandet av våra 
gemensamma rum för en hållbar, attraktiv och inkluderande stadsutveckling.  
 

Hemslöjd 
Allt fler människor ägnar sig åt hantverk och slöjdande. När mycket i samhället 
genomförs digitalt och abstrakt hålls handens kunskap alltjämt högt.  
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Vid Upplandsmuseet bedrivs hemslöjdsfrämjande verksamhet inom textil slöjd och 
hårdslöjd. Hemslöjdskonsulenterna arbetar strategiskt som samordnande part och 
resurs för regionens kulturintresserade innevånare. Med prioritet på kulturarvs-, 
närings- och hållbarhetsperspektiv riktas verksamheten till barn och unga, 
professionella slöjdare och hantverkare samt civilsamhällets organisationer. 
 
Hemslöjd, slöjd och konsthantverk är kulturuttryck som engagerar jämlikt 
oberoende av kön, demografi, ålder och socioekonomisk synvinkel. Länets invånare 
tar del av slöjden genom fortbildningar, slöjd i och utanför skolan, utställningar, 
marknader och prova på-tillfällen. Slöjdverksamhet skapar mötesplatser mellan en 
mångfald av människor med olika bakgrund och förutsättningar. Att barn och unga 
får möta och utvecklas inom slöjd är betydelsefullt. 
 
Samarbetet med civilsamhällets olika aktörer möjliggör det strategiska arbetet.  
Hemslöjdsverksamhet är ofta kopplat till ett aktivt föreningsliv inom 
hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar och grupper som träffas 
regelbundet. 
 
Samverkan är viktigt i arbetet med att nå nya målgrupper och etablera nya 
mötesplatser. Samarbeten kan ske över konst- och kulturområden, i dialog med nya 
parter på nya och oväntade platser inom länet. Även samarbeten över regiongränser 
är utvecklande och nödvändigt. Samverkansprojekt exempelvis inom slöjdnäringen 
samt slöjden kopplat till hållbarhet bidrar till att kulturområdet utvecklas effektivt 
och följer samhällsutvecklingen. 
 

Kulturskaparnas villkor och förutsättningar 
Jämte kulturinstitutionerna finns det som brukar kallas det fria kulturlivet. Dit hör 
länets professionella kulturskapare som söker en konstnärlig väg på egen hand och 
genom egna konstnärliga uttryck. Kulturskaparna är professionella i den mening att 
de ofta har lång konstnärlig utbildning och erfarenhet bakom sig men utövar sitt yrke 
på platser utanför institutionernas scener och visningsrum eller genom tillfälliga 
projekt, samarbeten och engagemang. Professionella kulturskapare verkar även vid 
kulturinstitutionerna, men medan kulturinstitutionerna uppbär årliga 
verksamhetsbidrag är villkoren för de professionella kulturskaparna varierande och 
ofta ekonomiskt utmanande.  
 

Bilaga § 98/21



 
 23 (36) 
 

 

Det är mycket angeläget att stödja en kulturell infrastruktur som ger professionella 
kulturskapare och fria grupper möjlighet att fördjupa och utveckla sitt eget 
skapande och bidra till det regionala konst- och kulturlivets utveckling. Region 
Uppsala arbetar stödjande och främjande för dem som verkar inom det fria 
kulturlivet. Region Uppsalas kulturstöd har förnyats och vitaliserats och kommer 
fortsatt utvecklas. Kulturstödet omfattar bidrag och stipendier, kompetensstöd, 
fortbildningar, nätverk, dialoger och erfarenhetsutbyten. Stöd ges såväl till 
konstnärlig utveckling som till arrangörskap. Satsningar som mentorskap och 
residens ska vidareutvecklas och anpassas för att stödja utifrån identifierade behov, 
och nya metoder prövas. 
 
Länets folkhögskolor ger sysselsättning för professionella kulturskapare som 
samtidigt ges möjlighet att bidra med kunskap, nätverk och kompetens. 
 
Fler konstområden arbetar numer gränsöverskridande och med flera konstarter. 
Som ett led i att följa utvecklingen inom konstområdena och att främja 
förutsättningarna stödjer Region Uppsala arbetet med plattformar för 
konstartsövergripande möten exempelvis genom regionala utvecklingsprojekt. 
 
En del i samverkan med det fria och professionella kulturlivet är att föra en 
kontinuerlig dialog med länets kulturskapare. Region Uppsala har därför ett råd 
kallat Kulturskaparrådet, bestående av representanter för det professionella 
kulturlivet i länet. Representanterna ska vara en röst för olika konstarter i länet och 
samverka i arbetet med att förverkliga målsättningarna i de regionala 
kulturplanerna. Gruppens sammansättning speglar samhällets mångfald 
beträffande kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet, och ska i största mån 
representera hela länet geografiskt.  
 
Region Uppsala följer arvodesrekommendationer för konstnärliga uppdrag i enlighet 
med gällande avtal så som MU-avtalet och KLYS rekommendationer.  
 

Kultur och hälsa 
Kultur och hälsa är ett brett och tvärsektoriellt område som kan inrymma mycket. 
Kultur har betydelse för hälsan ur ett fysiskt, socialt, intellektuellt och existentiellt 
perspektiv. Konst och kultur kan stärka välbefinnandet och bidra till livskvalitet, ge 
kreativa uttrycksmöjligheter och en känsla av sammanhang. Det finns forskning 
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inom flera olika fält som visar på hälsofrämjande effekter av konst och kultur, 
kopplat såväl till fysiologisk som psykisk hälsa.  
 
Inom området ryms såväl arbete med kultur som förebyggande och hälsofrämjande 
insats, som kultur inom hälso- och sjukvården eller omsorgen. En viktig 
utgångspunkt är att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i 
kulturlivet. 
 
Region Uppsala har länge arbetat dels med konstnärlig gestaltning av vårdmiljöer 
och kulturprogram inom vården, dels med kunskapsspridning och nätverkande med 
länets kommuner och andra aktörer. Region Uppsala vill framöver arbeta med 
området kultur och hälsa utifrån tre inriktningar. 
 
Kultur i ett hälsofrämjande perspektiv, med fokus på konst och kultur som en resurs i 
ett hållbart och hälsofrämjande samhälle. Detta genom samverkan med olika 
områden internt inom Region Uppsala, exempelvis genom Region Uppsala 
folkhögskola med sin hälsoprofil, samt med länets kommuner och andra aktörer. 
Kunskapsuppbyggnad, samverkan kring satsningar samt stöd och nätverkande är 
viktiga delar. 
 
Konstpedagogik i vårdmiljöer. Den offentliga konsten i Region Uppsalas lokaler har 
en naturlig närvaro inom de olika vårdverksamheterna. Konsten kan fungera både 
inspirerande och lugnande i en kanske orolig situation, ge upphov till givande samtal 
och erbjuda stunder av känslomässig eller filosofisk kontemplation. I fokus är en 
satsning på utveckling av konstpedagogik i miljöer där patienter vistas, för att 
tillgängliggöra och på olika sätt använda konsten i hälsofrämjande syften.  
 
Kulturverksamhet i samarbete med vården. Utifrån olika vårdverksamheters eget 
engagemang, förutsättningar och behov av kultur, kan efterfrågan mötas upp och 
olika former av samarbete skapas. I detta är exempelvis de regionala 
kulturinstitutionerna resurser, liksom studieförbunden och andra kulturaktörer. 
 

Kulturarv och kulturmiljöer 
Kulturarv är ett komplext begrepp som innefattar såväl materiella uttryck i form av 
kulturlandskap, fornlämningar, föremål, byggnader och miljöer, som immateriella 
uttryck som idéer, språk, kunskaper, berättelser, traditioner, sedvänjor, musik, dans 
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och andra uttryck som tidigare generationer eller vi själva skapat och som vi tolkar 
och betraktar som en gemensam kulturell bas. Ett kulturarv är inte statiskt utan 
förändras ständigt i tid och rum, beroende på samtidens uppfattning, och kan ses 
som en process.  
 
Kulturmiljö kan enklast beskrivas som en del av det vidare begreppet kulturarv. I en 
kulturmiljö avtecknar sig spåren av mänskliga aktiviteter under tidernas lopp. 
Uppsala län är rikt på kulturmiljöer, och några exempel är fornlämningsområden, 
kyrkomiljöer, jordbruksnäringens kulturmiljöer, storgodsens landskap med slotts- 
och herrgårdsanläggningar, samt den omfattande järnhanteringens miljöer såsom 
gruvor, masugnar och järnbruk. 
 
Kulturarvet bidrar till god livsmiljö och kulturell välfärd och är en resurs i ett hållbart 
samhällsbygge. Uppsala läns rikedom på kulturarv och mångfalden av skyddsvärda 
kulturmiljöer utgör också en resurs i besöksnäringen, med sikte på såväl de egna 
invånarna som tillresande besökare.  
 
Region Uppsala vill tydliggöra kulturarvets betydelse i den regionala utvecklingen. 
Kulturarv och kulturmiljöer kan bidra till att öka länets attraktionskraft. Ett 
övergripande ansvar för tillsyn, vård, kunskapsuppbyggnad och information delas i 
länet mellan Länsstyrelsen i Uppsala län, länets kommuner och Upplandsmuseet. 
Region Uppsala vill utveckla forum för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 
aktörerna inom området, för att främja en god och kontinuerlig dialog och 
möjliggöra gemensamma satsningar. 
 
Regional museiverksamhet 
Upplandsmuseet är länets kulturhistoriska museum, ett kulturhistoriskt nav som bär 
kollektiva minnen om uppländsk kulturhistoria. Med kulturhistorisk kunskap och 
museisamlingarna som grund är Upplandsmuseet ett centrum för kunskap och 
upplevelser, och en mötesplats för regionens invånare. Upplandsmuseet speglar en 
levande och engagerande kulturhistoria som kommuniceras och görs tillgänglig för 
alla. 
 
I Upplandsmuseets regi drivs från och med år 2022 även Gamla Uppsala museum. 
Museet ligger invid de tre monumentala kungshögarna i Gamla Uppsala, där det 
under järnåldern fanns ett rikt och välutvecklat samhälle. Gamla Uppsala museum 
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berättar om en av Sveriges viktigaste historiska platser utifrån såväl fastslagen 
kunskap som nya frågor och rön, och tillgängliggör på så sätt ett unikt kulturarv. 
Gamla Uppsala museum ska under perioden utvecklas som regionalt, nationellt och 
internationellt besöksmål. 
 
Upplandsmuseets publika verksamhet består bland annat av utställningar, 
pedagogik, visningar, föreläsningar och rådgivning, och bedrivs på flera olika arenor 
och i samarbete med kulturinstitutioner, kommuner och skolor i hela länet. Stor vikt 
läggs vid att möta utbildningsväsendets behov, samt en mångfald av målgrupper. I 
fokus är pedagogik i dialog och att skapa möten som inspirerar.  
 
Upplandsmuseet tillvaratar digitaliseringens möjligheter som viktiga arbetsverktyg i 
strävandet efter att utveckla verksamheten. Det grundläggande 
digitaliseringsarbetet av museisamlingarna möjliggör kunskaps- och 
informationssökning genom bland annat DigitaltMuseum. De omfattande bild- och 
föremålssamlingarna belyser länets kulturhistoriska utveckling och bidrar till 
kunskap och nya perspektiv på dåtid, samtid och framtid. Framtagande av nya 
basutställningar innebär att museimiljöerna kan levandegöras än mer och bidra till 
stärkta kunskapsupplevelser. 
 
Upplandsmuseet är länets centrala kulturarvsinstitution där kulturmiljö och 
arkeologiska frågor har hög prioritet. Museet ger expertråd och förmedlar kunskap 
om det byggda kulturarvet och fornlämningar till kommuner, fastighetsägare och 
allmänheten, och arbetar för att länets kulturmiljöer och värdefulla kulturhistoriska 
platser tillvaratas och utvecklas på ett positivt sätt. 
Upplandsmuseet samarbetar också med den uppländska hembygdsrörelsen som är 
en stark och aktiv folkrörelse. Hembygdsrörelsen och Upplandsmuseet lever i nära 
symbios och bidrar till att museets verksamhet i än högre grad kan nå ut till hela 
länet. 
 

Kulturella och kreativa näringar 
En bred syn på utveckling och innovation inbegriper kultur, kreativitet och kreatörer. 
Kulturaktörer och kulturskapare ska beredas olika typer av plattformar där möten 
kan ske och nya idéer födas.  
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För att bidra till utvecklingskraft, gynna kreativitet och innovationsförmåga samt öka 
möjligheten till kreativa kluster i länet, ska kulturella och kreativa näringar ges goda 
möjligheter att växa. Dessa näringar kan verka gynnsamt för flera branscher och 
utgör en stor potential för länet. 
 
Region Uppsala kan ha en roll i att samverka för och skapa kontaktytor mellan 
aktörer. Kultur har blivit viktigare för att regional utveckling ska ge möjligheter för 
näringar att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer 
som på landsbygden. Kulturella och kreativa näringar kan ha både en nationell och 
en internationell marknad och kan knyta värdefulla internationella band till länet. 
 

Kunskapsutveckling 
Kulturområdet är en del i samhällsbygget som ständigt utvecklas och utmanas. För 
att analysera, bidra till och sprida ny kunskap krävs ständig omvärldsbevakning, 
befrämjade av forskning och utveckling tillsammans med aktörer inom akademi, 
institutioner och internationella förebilder. Genom att aktivt reflektera utifrån 
andras perspektiv på den regionala verksamheten, skapas nya metoder för 
utveckling och lärande. 
 
Områden som under kulturplaneperioden kommer vara i fokus för kunskapshöjande 
processer är till exempel; bibliotek som demokratisk mötesplats, kulturarvsmiljöer, 
gestaltad livsmiljö, kultur och hälsa, nationella minoriteter och andra prioriterade 
målgrupper, kulturella och kreativa näringar och kulturupplevelser och utövande för 
barn och unga. 
 

Litteratur 
Uppsala län har ett rikt litterärt arv med många aktiva författare på alla nivåer, såväl 
professionella som amatörer. Länet präglas av en mångfald av litterära uttryck och 
språk. Samtidslitteraturen omfattar såväl professionella författare som dramatiker, 
poeter och översättare. Författarnas, litteraturens och läsningens premisser 
förändras snabbt på den litterära marknaden. Möjligheterna att verka konstnärligt 
som yrkesverksam påverkas av villkoren på litteraturens fält.  
 
I samarbete med befintliga föreningar, sällskap, förbund och centrumbildningar 
arbetar Region Uppsala för att stärka nätverken mellan författare i länet. Ett brett 
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och inkluderande nätverk ger förbättrade möjligheter att mötas, initiera samarbeten 
och att följa utvecklingen på litteraturens fält. För att stödja författarna i länet 
arbetar Region Uppsala med ett mentorskapsprogram, som ska vidareutvecklas. 
Arbetet för att synliggöra författare och litteratur i olika sammanhang ska också 
utvecklas, genom uppdrag, framträdanden såsom författarbesök, främjande av 
evenemang som bokmässor och litteraturfestivaler, samt synlighet i digitala 
sammanhang. Detta främjar såväl författare som litteraturen som konstform. 
 
Under kulturplaneperioden utvecklas konstartsövergripande samverkansmetoder 
och ett experimenterande arbetssätt som avser att främja såväl konstnärlig som 
regional utveckling i länet. Metoden främjar möten mellan konstformerna litteratur, 
dramatik och scenkonst och verksamma kulturskapare inom dessa områden. Syftet 
är att lämna tid för konstnärligt utforskande, men också till samverkan kring ett 
gemensamt tema och ett gemensamt lärande.  
 
I samarbete med studieförbund och folkhögskolor kan möjligheten för unga 
skrivintresserade att utbilda sig stärkas. Exempelvis ska verksamhet med skrivläger 
på skollov och under sommaren vidareutvecklas. 
 
Litteraturen befinner sig i omvandling och större grepp behöver tas om frågor som 
digitaliseringens effekter, författarnas möjlighet att verka, ungas litterära utveckling, 
litteratur på flera språk, och upphovsrätten. Dessa frågor arbetas bäst med i 
samverkan, lokalt, regionalt och nationellt, i större forum och med större kraft än 
idag. 
 

Regional biblioteksverksamhet och läsfrämjande 
Regionerna har i uppdrag att bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att 
främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken i det egna 
länet. Den primära målgruppen för Biblioteksutveckling Region Uppsala är chefer 
och personal vid folkbiblioteken i Uppsala län. Uppdraget är i första hand strategiskt 
och handlar om att på olika sätt stödja och stärka folkbiblioteken i deras arbete, 
utifrån bibliotekslagens intentioner. För både den regionala biblioteksverksamheten 
och för folkbiblioteken innebär detta att möta såväl samhällsutmaningar som lokala 
förutsättningar och att vara fortsatt relevanta i en komplex och föränderlig omvärld. 
Arbetet sker främst genom fortbildning, omvärldsbevakning, metodutveckling, 
genom att stödja projekt och möjliggöra nätverk för erfarenhetsutbyte.  
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Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen anta planer för sin verksamhet 
och tillsammans med Kungliga biblioteket följa upp hur de biblioteksplaner som 
antagits har utformats och hur de används. 
 
I Biblioteksplan Region Uppsala 2020–2023 har fyra fokusområden formulerats, 
utifrån uppdrag, utmaningar och behov samt en omvärldsanalys: 
 
• Biblioteket som arena och aktör för en stärkt demokrati 
• Det inkluderande biblioteket för och med de prioriterade grupperna  
• Biblioteket som aktör i det digitaliserade samhället  
• Det lärande biblioteket för kvalitet och verksamhetsutveckling 
 
Genomgående i samtliga fokusområden är den regionala biblioteksverksamhetens 
uppgift att främja samverkan mellan olika aktörer och på olika nivåer.  
I den regionala biblioteksplanen beskrivs mer ingående den regionala 
biblioteksverksamheten med fokusområden. 
 
Bibliotekens läsfrämjande arbete utgår från de nationella målen för litteratur och 
läsfrämjande. Folkbiblioteken ska ägna särskilt uppmärksamhet åt barn och unga för 
att främja språkutveckling och stimulera till läsning bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Genom Språknätet sker 
sektorsövergripande samverkan i länet mellan barnhälsovård, bibliotek, Öppen 
förskola/Familjecentraler och Länslogopedin. Syftet är att främja de yngsta barnens 
språkutveckling tillsammans med vuxna i barns närhet.  Den regionala 
biblioteksverksamheten samordnar arbetet inom Språknätet och arrangerar 
gemensamma studiedagar.  
 
Under planperioden genomförs en nationell satsning på kompetensutveckling för 
folkbibliotekspersonal inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt 
fokus på barns och ungas läsning. Satsningen ska genomföras i dialog med den 
regionala biblioteksverksamheten.  
 

Scenkonst och musik 
Scenkonst är ett samlat begrepp för bland annat teater, dans, cirkus och musik. 
Musikområdet rymmer en stor bredd av olika genrer och uttryck. En stor del av de 
statliga, regionala och kommunala insatserna för kulturlivet stödjer scenkonstens 
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och musikens utveckling, vilket beror på att det är personalintensiva verksamheter 
med många aktörer på såväl som bakom scenen i produktionerna. Flera scener och 
aktörer finns i Uppsala, men även i andra delar av länet och det har skapats nya 
scenrum och kulturhus i flera kommuner på senare år vilket ger ökade möjligheter. 
 
Dans 
Det saknas institutioner för professionell dans i Uppsala län, men det finns ett flertal 
professionella utövare inom dansområdet. Tidigare var utbudet av dans 
koncentrerat till Stockholm men tack vare utvecklingsinsatser har utbudet av dans 
på länets scener ökat betydligt på senare år. Region Uppsala arbetar för att främja, 
samordna, utveckla och stärka dans som konst- och uttrycksform. Detta görs genom 
samverkan mellan olika aktörer och offentliga organisationer lokalt, regionalt och 
nationellt.   
 
I och med medlemskapet i Dansnät Sverige kan nationella och internationella 
gästspel inom dans erbjudas regelbundet, medan arbete med att visa dans på 
annorlunda spelplatser fortgår och vidareutvecklas. De professionella utövarna inom 
dansområdet stöds genom nätverk och fortbildning samt insatser såsom residens 
och mentorskap.  
 
Samtidigt som förutsättningarna för professionella utövare att verka inom 
dansområdet i Uppsala län har förbättrats, kvarstår utmaningar. Många utövare 
återvänder efter utbildning och erfarenhet på annat håll, men ser svårigheter att 
etablera sig. Strukturer för dansen behöver stärkas. 
 
Dansen har etablerats i länet genom Region Uppsalas mångåriga arbete, men 
dansområdet har alltjämt stora behov. Den inslagna inriktningen fortgår genom att 
undersöka hur olika former av stöd ska kunna etableras och utvecklas i länet.  
 
En ettårig dansutbildning startade hösten 2022 på Region Uppsala folkhögskola. Den 
kommer att få stor betydelse för dansens utveckling och de yrkesverksamma i länet. 
 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom dansområdet. Det finns ett väl 
fungerande regionalt arbete i samarbete med länets kommuner som syftar till att 
utveckla barns och ungas eget skapande från förskoleålder upp till gymnasieålder på 
skol- och fritid. 
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Musik 
Musiklivet i länet är omfattande och utmärks av en stor deltagarkultur. Uppsala är 
körtätt och universitet med studentnationer, kyrkor och andra samfund, kommuner, 
kulturföreningar, studieförbund och privata aktörer har tillsammans ett omfattande 
musikutbud inom en bredd av genrer. För de professionella musikerna i länet är 
musikscenen större än länets gränser och arbetsmarknaden finns ofta nationellt eller 
internationellt. Regionalt och lokalt stöds musiklivet genom uppdrag, bidrag och 
stipendier, såväl för enskilda utövare och grupper som större aktörer. 
 
Musik i Uppland är länsmusikorganisationen som har i uppgift att presentera musik 
av hög konstnärlig kvalitet i hela Uppsala län. Den grundläggande tanken med Musik 
i Upplands uppdrag är att levande musik av hög kvalitet ska finnas att tillgå oavsett 
vem du är eller var i länet du bor.  
 
Musik i Uppland arbetar med musik i många olika konstellationer och genrer och 
presenterar professionella konserter i hela länet med såväl ett nationellt som 
internationellt utbud. Vidare genomförs projekt, workshops, amatör- och 
arrangörsstödsinsatser.  
Musik i Uppland har flera olika egna ensembler, men anlitar också ett stort antal 
frilansande ensembler och musiker regelbundet. Det pågår ett ständigt arbete med 
att hitta nya infallsvinklar, nytt innehåll och nya format att presentera musiken på. 
Det innebär att öppna dörrar för nya upplevelser, ny publik och nya möten.   
 
En etablerad och uppskattad turnéverksamhet är Konsertkarusellen, som genom 
omfattande subventioner och kommunal medfinansiering samarbetar med lokala 
arrangörsföreningar och stödjer musikturnéer i länet. Konsertkarusellen erbjuder 
professionell och hög musikalisk kvalitet såväl i städerna som på mindre orter. 
Genom ett fördjupat samarbete med kommuner och civilsamhälle kan musikutbudet 
i hela länet öka även utöver detta.  
 
För barn och unga produceras skolkonserter inom en rad musikgenrer, med ett brett 
och varierat utbud samt pedagogiskt arbetsmaterial. Genom verksamheten Imagine 
ges unga tillfälle att uppträda på stor scen. 
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Musik i Uppland gör insatser för att tillgängliggöra musikutbudet via digitala 
lösningar och sociala medier, och en strävan är att utveckla den digitala scenen där 
unga artister får utforska sin musikaliska kreativitet.  
 
Musik i Uppland strävar också efter att ingå i fler internationella musikaliska utbyten 
och samarbeten, liksom att nå länsinvånare med ursprung i andra länder och med 
andra musikaliska rötter, för att bredda uttrycken och publiken. Det fria 
professionella musiklivet värnas genom engagemang av musiker och beställningar 
av nykomponerade verk och arrangemang. 
 
Teater 
Störst utbud av teater i länet finns i Uppsala. Närheten till Stockholm och Arlanda 
ökar utbyten och gästspel, gör det lätt att skapa samarbeten och underlättar ett stort 
flöde av kontakter och utbyten för såväl utövare som publiken. Uppsala stadsteater 
är en inspiration för de teaterintresserade i hela länet, men viktiga är även de fria 
gruppernas uppsättningar som turnerar i länet, särskilt för barnteatern.  
 
Uppsala stadsteater AB har Uppsala kommun som ägare och huvudfinansiär och 
uppbär statligt verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen. Uppsala 
stadsteaters vision är att skapa omvälvande scenkonst av högsta kvalitet som berör 
och utmanar i nuet och in i framtiden. Strävan är att genom en rik repertoar med hög 
konstnärlig nivå positionera sig som en av Sveriges främsta teatrar. Teatern ska 
också vara en levande mötesplats för länsinvånarna, och ett kraftcentrum i länets 
kulturella utveckling.  
 
På de fyra scenerna spelas egenproducerade föreställningar i en mängd olika genrer. 
Valet av produktioner görs utifrån en vilja att ge plats för nya röster, djärva 
konstnärliga grepp och uttryck som överskrider gängse normer. Till det kommer 
internationella och nationella gästspel samt andra publika evenemang. Uppsala 
stadsteater vill också erbjuda turnerande föreställningar i kulturhus i andra 
kommuner i länet. 
 
Uppsala stadsteater avser att utveckla sin mångåriga satsning på barn- och 
ungdomsverksamhet. Ett av målen är att öka barns och ungas tillgång till kultur samt 
inflytande i kulturlivet, exempelvis genom riktade insatser mot grupper som inte har 
en självklar ingång till teatern. Kostnadsfria skolföreställningar är en vital del av 
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verksamheten, liksom dramapedagogiska aktiviteter av olika slag, och verksamhet 
för att nå ut med teater utanför teaterhusets väggar. Sammantaget görs satsningen 
med premissen att inte enbart betrakta barn och unga som mottagare, utan att 
också ge dem plats på scenen eller i andra kreativa sammanhang.  
 
De närmaste åren fortsätter Uppsala stadsteater att i flera spår satsa på 
publikutveckling och på teatern som en öppen och tillgänglig mötesplats. 
Satsningen är nära sammankopplad med utvecklingen av teaterns ”digitala scen” 
som innehåller både konstnärliga projekt såsom poddteater och fördjupning kring 
befintliga föreställningar. 
 
Uppsala stadsteater fortsätter att aktivt utvidga sitt kontaktnät, såväl nationellt som 
internationellt. I ett långsiktigt samarbete med Folkoperan kommer teatern att 
arbeta med att stärka den klassiska musiken – en satsning som är del av en 
kontinuerlig målsättning att utveckla musikteatern och ta fram nya musikdramatiska 
verk. Samarbeten med utländska regissörer, konstnärer och institutioner ger 
publiken tillgång till banbrytande konstnärliga uttryck, och sätter Uppsala och länet i 
förbindelse med resten av världen. 
 
 
Arrangörskap 
Uppsala län vill vara ett län där turnerande teater och annan scenkonst kan blomstra 
och utvecklas, med ett varierat utbud som når sin tänkta publik. En led i länets 
utveckling för den turnerande teatern är att se till förutsättningarna som krävs. Ofta 
brukar dessa utgångspunkter kunna sammanfattas under arrangörskap, lokaler och 
digitala möjligheter. 
 
Arrangörskap är bärare av demokratiska processer genom inflytande och delaktighet 
och avgörande för att skapa möjligheter för scenkonsten att nå länets invånare. 
Arrangörsföreningarna är ofta ideella föreningar och drivs av engagemang, intresse 
för konstformen, platsen och det gemensamma sammanhanget. Enligt rapporten 
Den turnerande teaterns ekosystem i Uppsala län minskar inte föreningslivet i länet 
men medelålder ökar. Under kulturplaneperioden är därför viktigt att utveckla 
förutsättningarna för återväxten av arrangörskap, både som arrangörer och som 
bärare av demokratiska värden genom fortbildningsinsatser och stöd. 
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Samtida cirkus 
Samtida cirkusen (även kallad nycirkus) är föremål för olika stärkande insatser från 
nationellt håll. Främst för att stötta den konstnärliga utvecklingen som tangerar 
både dans, teater och andra sceniska uttryck, men även för de praktiska 
förutsättningarna i form av teknik, lokaler och arrangörer. Riksteatern har erhållit ett 
statligt uppdrag att stötta samtida cirkus genom konstnärlig utveckling samt att via 
regionala och lokala verksamheter utveckla arrangörskapet för cirkus.  
 
I Uppsala län finns redan en verksamhet i Heby kommun där den samtida cirkusen 
har en plats. Det sker genom kurser för barn och unga, men även möjlighet till 
träning för professionellt verksamma artister inom samtida cirkus.  
Region Uppsala vill under kommande period undersöka möjligheten att skapa ett 
utvecklingscentrum för samtida cirkus tillsammans med företrädare för Heby 
kommun, Riksteatern nationellt och regionalt samt andra intresserade. 
 
 

Styrformer 

För att få genomslag av den regionala kulturpolitiken verkar kulturnämnden genom 
att förverkliga insatser i kulturplanen genom målstyrning och finansiering i årligt 
beslutad verksamhetsplan och budget. 
 
För att få spridning och förankring av formulerade ambitioner krävs en etablerad 
infrastruktur med berörda aktörer. I denna struktur ingår institutioner, kulturaktörer, 
civilsamhällesrepresentanter, kommuner med flera. På olika sätt ansvarar regionen 
för att skapa mötesplatser, dialog med syfte att sprida kompetens, erfarenheter och 
upplevelser. 
 
Den strategiska finansiering som är möjlig utifrån de stödformer som regionen 
ansvarar för bygger på olika förutsättningar från kommun, region och stat. 
Kulturnämndens stöd till kulturlivets organisationer och aktörer består i hög grad av 
årliga bidrag. Dessa ska vara hållbara över tid och effekten ska främja ett rikt 
kulturliv med hög kvalitet, bredd och spets. Det övergripande målet att sträva mot är 
att möjliggöra för alla invånare i region Uppsala att uppleva och utöva kultur. 
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Kulturplanen är det styrdokument som inom ramen för kultursamverkansmodellen 
ger regionen uppdrag att fördela riktade statsbidrag till den regionala 
kulturverksamheten. Utifrån regionala och lokala behov styrs tilldelningen av medel 
i samverkan och dialog med främst mellan den statliga, regionala och kommunala 
nivån. Som grund för tilldelning måste en kulturplan finnas som tagits fram i 
samverkan och process med kommunerna, civilsamhällesaktörer och det 
professionella kulturlivet. 
 
Den större delen av kulturell basverksamhet, bibliotek, kulturskolor, stöd till 
kulturföreningar drivs och finansieras av kommunerna. Detta skapar en förutsättning 
för regionens medborgare har tillgång till att uppleva och utöva kultur. De 
ambitioner som formuleras i kulturplanen bygger på att statliga, regionala och 
kommunala behov och resurser samspelar. 
 

Målstyrning 
Kulturplanens kulturpolitiska mål är strävansmål som årligen följs upp, analyseras 
och kan omprioriteras utifrån uppkomna behov och förutsättningar.  
Kulturpolitikens mål att nå nya målgrupper, att göra möjligt för barn och unga att ta 
del av kultur är starkt kopplade till och beroende av andra politikområden. 
Deltagande i kulturlivet går att koppla samman med sociodemografiska och andra 
förutsättningar. För att fler ska kunna ta del av samhällets kultursatsningar krävs 
samverkan med andra politikområden och sektorer i samhället. 
  

Samverkan och samråd 
Denna reviderade kulturplan som ska gälla under åren 2023–2026 har tagits fram i 
bred samverkan med länets kommuner, institutioner, professionella kulturaktörer 
och civilsamhälles aktörer. 
 
I dessa dialoger har framkommit gemensamma utmaningar och behov som i 
kulturplanen lyfts fram som prioriteringar. Uppföljning av kulturplanens 
genomförande görs genom återkommande dialog med kommunerna vid ett antal 
tillfällen per år samt i formella dialoger med institutionerna inom 
kultursamverkansmodellen där överenskommelser formuleras. Vidare anordnar och 
utvecklar Region Uppsala olika former av nätverk, mötesplatser och samverkansytor 
för aktörer inom länets kulturliv, för att möjliggöra dialog och samarbete. 
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Regionens ansvar mot staten är att årligen rapportera hur stödet fördelats och vilka 
mål som uppnåtts. 
 

Interregional samverkan 
Under en period har ett arbete pågått för att få till en interregional samverkan i 
Mellansverige. Regioner som ingår är Dalarna, Gävleborg, Gotland, Södermanland, 
Stockholm, Västmanland, Värmland, Uppsala, Östergötland och Örebro. 
Samverkan pågår inom olika verksamhetsområden inom de flesta kulturområden, 
utifrån uppkomna behov och initiativ.  
 
Ett steg har tagits i att nuvarande kulturchefer har bildat ett nätverk, Kultur i 
Mellansverige, och antagit principer för hur detta ska fungera med fokus på 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
 
Regionerna är olika utifrån organisering, storlek och utmaningar inom de flesta 
områden och då också kulturpolitiken. Men ett nätverk för dialog, diskussion och 
samsyn på frågor att lyfta i dialog med statlig nivå är värdefullt. 
 

Andra viktiga styrdokument 
I denna kulturplan nämns följande relevanta styrdokument, som alla kan hittas på 
Region Uppsalas webbplats: 
 
Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. 
 
Regionplan och budget. 
 
Biblioteksplan Region Uppsala 2020–2023. 
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§ 6 
Dnr KS/2021:987 
 
(KS) Remiss- Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Tierps kommun avstår att lämna ett eget yttrande utan är en gemensam 
del av Region Uppsalas remissyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 
 
• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  
• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 
• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan  
• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal) 
• medel till forskning och innovation. 
 
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, 
inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt 
fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som 
redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun ser att de infrastruktursatsningar som åskådliggörs i den 
nationella planen leder till en positiv utveckling av Uppsala län. Då Region 
Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret finns att det goda fördelar 
med att Tierps kommun är en del av Region Uppsalas remissyttrande. 
Tierps kommun har tillsammans med Region Uppsala väletablerade 
samverkansforum där kontinuerlig dialog har skett under framtagandet av 
remissyttrandet. Region Uppsala kommer därmed lämna ett remissyttrande 
som tar hänsyn till såväl det lokala, regionala och nationella perspektivet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en direkt inverkan på barn och 
unga. Barnkonsekvensanalyser är inte något som appliceras i framtagandet 
av den nationella planen. Däremot är det en del av den gängse 
planeringsprocessen när föreslagna åtgärder utreds vidare ibland annat väg- 
eller järnvägsplaner.  
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022-2033, dnr TRV 2021/79143 
 Region Uppsalas remissyttrande avseende nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslutet skickas till  

 Samhällsplanerare Infrastruktur  
 Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)  
 Region Uppsala (Trafik och samhälle)  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-14 KS/2021:987
  

  
   
  
    

 
 
Svar på remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, dnr TRV 2021/79143 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Tierps kommun avstår att lämna ett eget yttrande utan är en gemensam 
del av Region Uppsalas remissyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 
 
• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  
• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 
• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan  
• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal) 
• medel till forskning och innovation. 
 
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, 
inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt 
fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som 
redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun ser att de infrastruktursatsningar som åskådliggörs i den 
nationella planen leder till en positiv utveckling av Uppsala län. Då Region 
Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret finns att det goda fördelar 
med att Tierps kommun är en del av Region Uppsalas remissyttrande. 
Tierps kommun har tillsammans med Region Uppsala väletablerade 
samverkansforum där kontinuerlig dialog har skett under framtagandet av 
remissyttrandet. Region Uppsala kommer därmed lämna ett remissyttrande 
som tar hänsyn till såväl det lokala, regionala och nationella perspektivet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en direkt inverkan på barn och 
unga. Barnkonsekvensanalyser är inte något som appliceras i framtagandet 
av den nationella planen. Däremot är det en del av den gängse 
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planeringsprocessen när föreslagna åtgärder utreds vidare ibland annat väg- 
eller järnvägsplaner.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022-2033, dnr TRV 2021/79143 
 Region Uppsalas remissyttrande avseende nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslutet skickas till  

 Samhällsplanerare Infrastruktur  
 Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)  
 Region Uppsala (Trafik och samhälle)  

 
 
 
I tjänsten  
 
Catrin Alvinder 
Samhällsplanerare Infrastruktur  
Planering och myndighet  
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 

2022-02-07 2021:987  
  
   
  
    

 
 
Svar på remiss - Nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022–2033 
 
 
Tierps kommun ställer sig bakom Region Uppsalas remissyttrande men har 
följande tillägg: 
 
På sidan 6 under avsnitt Stationsanpassningar Ostkustbanan Uppsala – 
Gävle anges följande: 
 
”Anpassning av stationer och plattformar till nya tåg är finansierat i 
planen, dock inte för samtliga stationer. Det är av särskilt stor vikt att de 
äldre stationerna på sträckan Tierp-Uppsala anpassas, med vilket menas 
ökad tillgänglighet för alla resenärer oavsett fysisk förmåga samt ges ökad 
kapacitet. På sträckan har det även skett en stor resandeutveckling och 
pendlingen sker både norr- och söderut.” 
 
Stationsanpassningarna längs Ostkustbanan är Tierps kommuns högst 
prioriterade brist. Region Uppsala lyfter fram en något förenklad skrivning 
brister och behov gällande Ostkustbanan i remissyttrandet. 
Stationsanpassningarna är en brist som ska åtgärdas genom en 
samfinansiering mellan nationell plan och den regionala länsplanen. Det 
innebär att det är av yttersta vikt att de regionala och nationella 
satsningarna har en samsyn kring hur stationerna ska byggas om. Det har 
varit något otydligt både från Region Uppsala samt Trafikverket huruvida 
stationsanpassningarna enbart ska innefattas av perrongförlängningar för 
att möta upp framtida trafikering med dubbelkopplade tåg, eller även 
höjdjusteras för att skapa ett plant insteg mellan plattform och tåg.  
 
Det är därför viktigt för Tierps kommun att det lyfts fram att 
ombyggnationen av stationerna måste ske med ett helhetsperspektiv vilket 
innefattar både åtgärder som förlängning samt höjdjustering av 
plattformarna. Det finns idag ingen kravställning vid ombyggnation av 
stationer när en mellanhög eller hög plattformstyp ska tillämpas. Det 
vidare arbetet bör därför luta sig mot Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/797 som definierar Europeiska unionens 
järnvägssystem. Det anges bland annat i direktivet inom delsystemet 
infrastruktur att tillgängligheten ska främjas för personer med 
funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet. Mer konkret vad 
varje delsystem innebär specificeras i EU:s dokument Technical 
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Specifications for Interoperability (TSD). Där går det att utläsa i både 
Vägledning för tillämpning av TSD Infrastruktur samt Vägledning för 
tillämpning av TSD Tillgänglighet att hänsyn av plattformskonstruktionen 
ska tas mot tågen som är tänkta att stanna vid plattformen och en viktig 
parameter för att bestämma plattformshöjd är att utgå från 
tillgänglighetsperspektivet. Sammantaget ser Tierps kommun att det 
fortsatta arbetet med stationsanpassningarna måste ske samlat och 
systematiskt där både höjd och längd på plattformen finns med som en 
åtgärd i den fortsatta planeringen och finansieringen av ombyggnationerna. 
  
På sidan 11 gällande stadsmiljöavtal är Region Uppsalas förslag att 
finansieringsformerna stadsmiljöavtal, samt de nyinrättade cykel- och 
trafiksäkerhetspotterna integreras via länsplanerna. Tierps kommun står 
inte bakom detta förslag utan ser att det finns fördelar med att 
stadsmiljöavtalen fortsatt ligger under nationell plan. Emellertid finns det 
möjligheter till förbättring när det gäller tolkningsutrymmet i Förordning 
(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer då det idag är svårt 
för mindre kommuner att få bidrag. 
 
 
 
Catrin Alvinder 
Samhällsplanerare Infrastruktur 
Enhet Planering och myndighet 
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Remissyttrande avseende nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033  
 
Region Uppsala har i egenskap av länsplaneupprättare och ansvarig för regionala 

utvecklingsfrågor inom Uppsala län erhållit rubricerad remiss och lämnar härmed 

yttrande. Yttrandet är berett med länets kommuner. 

Region Uppsala är en del av sjulänssamarbetet En Bättre Sits (EBS) inom 

Mälardalsrådet som syftar till att skapa en storregional samsyn av gemensamma 
prioriteringar inom infrastruktur- och transportfrågor. Som ett komplement till egna 
remissyttranden avser de sju länen inom EBS att inlämna ett gemensamt yttrande. 

Sammanfattning 

Region Uppsala anser att regeringen i beslut om Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022 – 2033 tydligt ska besluta om och ange förutsättningar 
för åtgärder enligt nedan: 

1. Utbyggnaden av Fyra spår på Ostkustbanan Uppsala – länsgräns 

(Uppsala/Stockholms län) med angiven finansiering och tidplan för ett 

färdigställande. I Fyra spår ingår spårutbyggnad av nya spår Uppsala - länsgräns, 

ombyggnad av Uppsala Central, för ökad kapacitet, samt upprustning av de 
befintliga banorna på den avsedda sträckan. 

2. Ny trafikplats Bergsbrunna-Alsike, som är en förutsättning för den planerade 

bostadsutbyggnad som planeras inom ramen för avtal om utbyggnad av fyra spår 

Uppsala-länsgränsen. 

3. Hjulstabron – Beslut om anläggande av ny bro. I beslut bör finansieringsram och 

tidplan anges. 
4. Ostkustbanans utbyggnad Stockholm – Skellefteå. Regeringen bör besluta om 

både höjd hastighet och införande av ERTMS på hela sträckan. Där utöver bör 

regeringen till Trafikverket ange förutsättningar för att uppnå en funktionell och 

systematisk utbyggnad av kapacitet på hela sträckan via Uppsala, Gävleborgs, 
Västernorrlands och Västerbottens län, integrerat med utbyggnaden av 

bansträckan Skellefteå - Luleå. 
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5. Dalabanan - Säkerställa att förslagna åtgärder genomförs syftande till ökad 

kapacitet och robusthet. 
6. Bytespunkt Märsta – säkerställa att stationen under planperioden byggs om 

enligt genomförda utredningar. 

7. Länsplanerna för regional transportinfrastruktur får ett övergripande uppdrag 
och finansiering genom integrering av stadsmiljöavtal och potter för 

trafiksäkerhet och cykel. Med syfte att öka effektivitet och samordning av arbetet 

inom regional samhällsutveckling och transportinfrastrukturplanering 
 

Utgångspunkter för Region Uppsalas yttrande 

Samlat systemperspektiv  

Region Uppsala förespråkar att investeringar så långt som möjligt bör göras i ett 
samlat systemperspektiv. Det är viktigt att olika satsningar som funktionellt hänger 

samman med varandra genomförs samlat under en så kort tidsperiod som möjligt. 

Det är först när alla större brister inom ett helt stråk är åtgärdade som den fulla 

nyttan av satsningarna uppnås. 

Goda förutsättningar för mobilitet via kollektivtrafiken 

Den nationella infrastrukturplanen påverkar i mycket hög grad förutsättningarna för 
att bidra till hållbar regional och nationell mobilitet. Vidare har utvecklingen av den 

regionala kollektivtrafiken en avgörande roll för att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling, dels inom länet, dels i samspel med storregionen Stockholm-

Mälardalen. En stor samhällsnytta skapas av satsningar som bidrar till en vidgad och 

mer robust arbets- och bostadsmarknad samt till effektiva och hållbara vardagliga 
resor.  

Gemensam planering för hållbar tillväxt 

Uppsala län är i huvudsak en del av Stockholms arbetsmarknadsregion. Den dagliga 

pendlingen inom den funktionella regionen Uppsala och Stockholm är ett av landets 
största pendlingsstråk över länsgräns. I stråket ligger även landets största flygplats 

Arlanda och det ställer höga krav på hållbara och effektiva transporter för både 

flygresenärer, arbetspendlare och övriga besökare. Stråket mellan Uppsala och 
Stockholm är också en viktig del i de interregionala transporterna på väg och järnväg 
mellan norra och södra Sverige.  

Genom att undanröja flaskhalsar i transportsystemet kan den potential för hållbar 

tillväxt som finns i täta storstadsregioner nyttjas fullt ut och skapa förutsättningar för 

ett växande näringsliv och arbetsmarknad, utbildning, tillgång till rätt kompetens 

samt ökat bostadsbyggande. I täta storstadsregioner finns en stor potential att 
skapa en hållbar omställning av transportsystemet. 

Förutsägbarhet är nödvändig 
Region Uppsala anser att den statliga infrastrukturplaneringen bör ge långsiktiga 

förutsättningar som skapar förutsägbarhet och trygghet i planeringen. Det är av stor 

vikt att nationella satsningar ges tydligt kommunicerade tidplaner som skapar 
förutsättningar för regional och kommunal planering. Staten, regionen och 



 

Sida 3 av 17 

kommunerna måste ha ömsesidigt förtroende för varandra och kunna lita på att alla 
parter fullföljer sina åtaganden.  

Funktionell standard i hela transportkedjan 

Region Uppsala vill särskilt betona vikten av att infrastrukturen håller en funktionell 
standard som skapar goda förutsättningar för boende och näringsliv i hela Sverige. 

Därför är det viktigt att den nationella planeringen tar hänsyn till hela 
transportkedjan, i samverkan mellan regioner, kommuner och näringsliv. 

Synpunkter på namngivna objekt i Uppsala län 

Fyra spår Uppsala C – länsgränsen 

Det unika med Fyra spår är att det är en integrerad infrastruktur- och 

samhällsbyggnadsåtgärd mellan region-, översikts-, och infrastrukturplanering som 
kräver en samplanering mellan alla parter. Mot bakgrund av att det namngivna 

objektet Fyra spår Uppsala C – länsgräns dels ingår i nu gällande nationell plan, dels 

är en del av ingångna avtal mellan stat, region och kommuner ser Region Uppsala ett 

stort problem med att förslaget till ny nationell plan inte har finansierat och tidsatt 
utbyggnaden av objektet. Regeringen har särskilt lyft fram att beslutade projekt i 
nuvarande plan ska fullföljas, ”Lagt kort ligger”. 

I den ÅVS och fyrstegsanalys som Trafikverket genomförde 2017 pekades 

fyrspårsutbyggnaden ut som prioriterad, tillsammans med andra åtgärdsförslag som 

skulle bidra till att utveckla stråket på både kort och lång sikt. Den 
samhällsekonomiska bedömningen visade att Fyra spår har högre 

samhällsekonomisk nytta än jämförbara järnvägsprojekt samt att en fördröjning ger 
intäktsbortfall. 

2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029, 

vilken inkluderade utökad kapacitet mellan Uppsala och länsgränsen mot 

Stockholm. Trafikverket fick samtidigt i uppdrag av regeringen att utreda och bygga 
ut sträckan till fyra järnvägsspår inklusive två nya tågstationer i Bergsbrunna och 
Alsike.  

Fyra spår-utbyggnaden inklusive Uppsala C och upprustning av befintliga spår är 

Region Uppsalas viktigaste objekt i planen. Det är därför mycket bekymmersamt att 

Trafikverkets förslag till ny nationell plan inte omfattar en finansiering och tidplan 
som skapar förutsättningar för ett byggstartsbeslut under planperioden. Region 

Uppsala är positiva till tydliggörandet av Uppsala C samt ser att det måste bli en 
sammanhållen stationslösning. 

I förslaget till nationell plan framgår att byggstart kan ske tidigast 2028–2033 samt 

att 82 procent av finansieringen, över 10 miljarder kronor, ligger bortom 2033 vilket 

Region Uppsala anser är oacceptabelt och ett brott mot avtalet mellan staten, 
regionen och kommunerna. Samtidigt framgår att utrymmet efter 2033 redan är 
övertecknat.  
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Med utgångspunkt i ingånget avtal med staten har Uppsala kommun och Region 

Uppsala påbörjat planering för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, kommunal 
infrastruktur samt kapacitetsstark kollektivtrafik i kombination med andra 

betydelsefulla mobilitetssatsningar som knyts till utbyggnaden av fyra spår. Region 

Uppsala åtar sig att trafikera utpekade linjer med en kapacitetsstark kollektivtrafik, 
anskaffa fordon och bygga ny depå. 

Utbyggnaden av järnvägen är en förutsättning för nämnda kommunala och regionala 
satsningar i kombination med de investeringar som sker via näringslivet. Om 

otydligheten i den nationella planen är så stor som i Trafikverkets förslag är 

förutsättningarna dåliga för att åstadkomma den samplanering som eftersträvas. 

Region Uppsala menar att det måste finnas en tydlig tidplan och finansiell plan för 

hela sträckan, för att skapa förutsättningar för fortsatt planering. 

Stråket mellan Uppsala och Stockholm är en av landets mest trafikerade 
järnvägssträckor och en stor del av resandet utgörs av daglig länsöverskridande 

pendling mellan Uppsala och Stockholmsregionen samt till Arlanda flygplats. 

Ostkustbanan har även nationell betydelse för den transittrafik som sker på 
järnvägen genom stråket. Godstransporter sker dagligen till kombi- och 

postterminalen i Rosersberg samt dagliga transporter av flygbränsle till Arlanda 
flygplats. 

Stråket mellan Uppsala och Stockholm kännetecknas av en hög tillväxt i såväl 

arbetsplatser som befolkning som medför en ökad efterfrågan på hållbara resor. 

Idag är trafiken på Ostkustbanan så intensiv att kapaciteten är fullt utnyttjad i 

rusningstid vilket gör banan mycket störningskänslig. Det betyder redan idag att 

Ostkustbanan mellan Uppsala-Stockholm har ett trafikutbud som överskrider 

banans kapacitet. Den identifierade efterfrågan förväntas växa betydligt i hela 
Ostkustbanestråket.  

Fortsatt framtida tillväxt i stråket ställer därför krav på utökad 
infrastrukturkapacitet. Att fyrspåret i Trafikverkets förslag är kraftigt 

underfinansierat, och i praktiken senarelagt, är ett hinder för utveckling och tillväxt i 

hela landet. En försening av fyrspårsutbyggnaden innebär också en 

samhällsekonomisk kostnad i uteblivna restidsvinster och orealiserade 
fastighetsvärden. 

Sveriges konkurrenskraft förutsätter en ledande flygplats med internationell såväl 
som inhemsk tillgänglighet. Arlanda flygplats är därför av stor betydelse för flyget 

och samtidigt som det är ett stort arbetsplatsområde med 50 000 arbetstillfällen och 

det förutsätter kapacitetsförstärkning i väg och järnväg till och från Arlanda. Arlanda 
fungerar även som en nationell viktig nod för kompetensförsörjning och tjänster för 

industrins utveckling i hela Sverige. Fyra spår-utbyggnaden måste därför ses i det 

perspektivet, inte minst mot bakgrund av eventuella kommande förändringar av 
flygplatsutbudet i Mälardalen.  
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Region Uppsala farhåga är att det finns betydande risker i förslaget till nationell plan 

avseende utbyggnaden av fyra spår. Det kan betyda att avtalets intentioner 
äventyras och därmed riskerar att inte uppfyllas enligt överenskommen tidplan. 

Region Uppsala förutsätter därför att regeringen i sitt kommande beslut om nationell 
plan skingrar de osäkerheter som finns i Trafikverkets planförslag. 

Staten ingick år 2017 två avtal med Region Uppsala samt Uppsala kommun och 

Knivsta kommun om ett gemensamt åtagande att dels planera för totalt 48 000 nya 
bostäder, dels bygga ut järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm 

till fyra spår. I avtalet ingår även byggande av två nya stationer på sträckan. Därtill 

ska Uppsala kommun och Region Uppsala genomföra en omfattande satsning på 
kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Avtalet tillkom på initiativ från staten och syftar till att få ut mer nytta av 

investeringar i kostsam järnvägsinfrastruktur genom samplanering med en 
stationsnära bebyggelseutveckling. På så sätt ökar tillgängligheten till och 

möjligheterna att välja hållbara färdmedel i viktiga resrelationer, såsom mellan 

arbete/studier och bostad. Trafikverkets förslag till nationell plan visar med stor 
tydlighet att intentionerna bakom denna typ av avtal idag inte följs upp i 
planeringsprocessen för statlig infrastruktur vilket Region Uppsala ser som allvarligt. 

Trafikplats Bergsbrunna-Alsike 

Region Uppsala vill påpeka att den nya trafikplatsen vid E4 som nämns i det ovan 

nämnda avtal om utbyggnad av fyra spår Uppsala-länsgränsen, inte finns med i 

förslaget. Trafikplatsen är en förutsättning för att den planerade 

bostadsutbyggnaden ska komma i gång. Trafikverket, Uppsala kommun och Knivsta 

kommun har skrivit ett medfinansieringsavtal som innebär att Uppsala och Knivsta 

kommuner finansierar den nya trafikplatsen. En åtgärdsvalsstudie för området runt 
de fyra spåren har organiserats så att ett delställningstagande om trafikplatsen har 

gjorts i tid för att uppfylla de formella krav som finns för objekt i nationell plan. 

Region Uppsala tolkar att det är ett misstag att objektet inte finns med i förslaget till 
Nationell plan. 

Hjulstabron 

I regeringens direktiv till Trafikverket framgår det att regeringen anser att angeläget 
att identifiera åtgärder som kan stärka sjöfarten. Överflyttning av godstransporter 

från väg till järnväg och sjöfart innebär att transporteffektiviteten ökar och att 

utsläppen av växthusgaser kan minska.  I Stockholm-Mälarregionen beräknas 
godstransporterna öka med 65 % till 2040. För att förbättra godsflödena och leda 

bort gods från spår och vägar där pendlarna rör sig behöver mer gods gå på sjön. Då 

måste vi bygga bort flaskhalsar för sjötransporter, som Hjulstabron. Utvecklingen av 
Mälarsjöfarten är starkt beroende av att en ny Hjulstabro byggs. Via Mälarfarleden 

och Mälarhamnarna når sjöfarten långt in i landet i den befolkningstätaste delen av 
Sverige.  
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En central del i möjligheten att öka kapaciteten i Mälarfarleden och i Mälarhamnarna 

är att kunna transportera gods med större båtar, så kallat Mälarmax. Det är nu av 
yttersta vikt att den sista pusselbiten i denna stora satsning färdigställs, vilket är en 

ny Hjulstabro som tillåter större fartyg att passera. Den stora nyttan av en ny bro 

tillsammans med det faktum att dagens Hjulstabro redan har uppnått sin tekniska 
livslängd, är skäl för att en ny Hjulstabro bör prioriteras högre i nationell plan 2022–

2033. Att Trafikverket har en färdig vägplan redo för granskning så snart finansiering 

finns säkerställd, innebär att projektet har en hög mognadsgrad vilket ger 
förutsättningar för ett snabbt genomförande.    

Hjulstabron finns namngivet i planförslaget i det fall den nationella planens anslag 

skulle utökas med 10%.  Det framgår också av planförslaget att Trafikverket ska 

utreda alternativ finansiering av Hjulstabron. Det är oerhört viktigt att finansieringen 

av en ny bro säkerställs, antingen via nationell plan eller alternativ finansiering, för 
att kunna få önskad effekt av övriga satsningar som har gjorts i Mälarfarleden. 

Stationsanpassningar Ostkustbanan Uppsala – Gävle 

Anpassning av stationer och plattformar till nya tåg är finansierat i planen, dock inte 
för samtliga stationer. Det är av särskilt stor vikt att de äldre stationerna på sträckan 

Tierp-Uppsala anpassas, med vilket menas ökad tillgänglighet för alla resenärer 

oavsett fysisk förmåga samt ges ökad kapacitet. På sträckan har det även skett en 
stor resandeutveckling och pendlingen sker både norr- och söderut. 

Dalabanan 

Stråket Uppsala-Sala-Borlänge ingår i nationell plan och ett antal viktiga 

infrastrukturåtgärder föreslås i förslaget till nationell plan. Dalabanan har betydelse 

för boende och verksamma i stråket och kommunernas utveckling i fråga om 

bostäder och arbetstillfällen. Dalabanan har samtidigt stor betydelse för det 
näringslivet som finns etablerat i stråket, bland annat i Morgongåva, Heby och Sala. 

Region Uppsala ser det som mycket positivt att Trafikverket har prioriterat 
hastighetshöjande åtgärder längs banan. I detta sammanhang utgör även satsningen 

på Uppsala C och resecentrum viktig utgångspunkt som bytespunkt mellan 
nationell, regional och lokal kollektivtrafik. 

Inriktningen för Dalabanan bör vara att successivt utveckla banans kapacitet i takt 

med trafikökningar i såväl den långväga som i den regionala tågtrafiken. 

Kommunerna utefter Dalabanan efterfrågar nya tåguppehåll. Från sommaren 2022 
kommer regionaltågen att bli genomgående sträckan Uppsala-Sala-Västerås-

Eskilstuna. Fortsatta satsningar behövs på Dalabanan i kommande planperioder, 

genom ökad kapacitet och fler mötesspår för att kunna nå restidsmålet om 89 
minuter Borlänge-Uppsala. 

Framtida Arosbana 
Region Uppsala ser behov av att arbetet med en ÅVS startas upp. Objektet Ny järnväg 

Enköping – Uppsala är namngivet i Stockholm – Mälardalens storregionala 

systemanalys. En ny järnväg främjar sambandet mellan östra och västra Mälardalen, 
Arlanda samt norra och södra Sverige.   
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Synpunkter ur ett systemperspektiv på objekt i stråk och 

angränsande län 

Ostkustbanan 

Utbyggnaden av fyra spår har betydelse för en positiv utvecklingen i hela 

Ostkustbanestråket (TEN-T) genom Uppsala och Gävleborgs län samt i den bottniska 
korridoren vidare norrut. Fyrspårsutbyggnaden påverkar även trafiken och restider 
på Dalabanan mellan Borlänge, Uppsala, Arlanda och Stockholm Central. 

Vid sidan av fyrspårsutbyggnaden förordar Region Uppsala flera satsningar längs 
Ostkustbanan i Stockholm, Uppsala och Gävleborg, som är viktiga ur ett 
systemperspektiv: 

• Bytespunkt Märsta är inte finansierad i förslaget till nationell plan. 

Plattformar och bangård behöver anpassas till modern standard för att kunna 

få ut den fulla nyttan av övriga satsningar i stråket. Även ökad kapacitet för 

genomgående tågtrafik är av vikt i en ombyggnad. Region Uppsala anser att 
bytespunkt Märsta station är en strategiskt viktig ombyggnation som bör 

genomföras i enlighet med den överenskomna avsiktsförklaringen Sigtuna 

kommun, Region Stockholm och Trafikverket. 

• Dubbelspår norrut mot Härnösand/Sundsvall bland annat etappen Gävle-
Kringlan, är inte fullt finansierat i förslaget till nationell plan. Objektet är 

mycket viktigt att genomföra ur ett systemperspektiv i kombination med 

satsningen på att höja banans standard till 250 km/h. Utan en 

kapacitetsökning med förbigångsspår kan inte regionaltågstrafiken möte 

konsekvenserna av ökade hastigheter för fjärrtåg på banan. 

• Fler mötes-och förbigångsspår efter Ostkustbanan (viktigt med tanke på ökad 

godstrafik samt höjd hastighet. Den regionala tågtrafiken med fler uppehåll 
får inte tvingas stå tillbaka för gods- och fjärrtågen.  

De planerade satsningarna på Ostkustbanan innebär att restiden mellan Stockholm 
och Umeå minskar från sex timmar och en kvart till fyra timmar och fyrtio minuter, 

och från Stockholm till Härnösand med en tredjedel, från fyra och en halv timme till 

tre timmar. Den interregionala tågtrafiken måste passera Uppsala C vidare söderut 
till Arlanda och Stockholm. Att snabbt åtgärda den nuvarande flaskhalsen mellan 
Uppsala och länsgränsen är därför en logisk prioritering i ett nationellt perspektiv. 

Region Uppsala ser positivt på att följande satsningar ingår i förslaget till nationell 
plan: 

• Ostkustbanan Fullerö - vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala 

• Ostkustbanan Uppsala – ombyggnad av plankorsningar 
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Svealandsbanan 

Satsningar på Svelandsbanan saknas i förslaget till nationell plan. Ökad kapacitet på 
Svealandsbanan är betydelsefull för den regionaltågstrafik som Mälartåg utvecklar 
på sträckorna Örebro-Eskilstuna-Stockholm samt Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna. 

Mälarbanan  

Region Uppsala ser det som positivt att utbyggnaden av Mälarbanan Tomteboda – 

Kallhäll fortsätter som planerat. Mälarbanan kommer dock att ha fortsatta brister 
med behov av kapacitetsökningar väster om Kallhäll för att kunna möta efterfrågan 

på transporter på järnväg. En åtgärdsvalsstudie har startat och den syftar till att 

studera förutsättningarna för utökad pendeltågstrafik på sträckan Bro – Bålsta och 

det är betydelsefullt att dessa satsningar prioriteras.  Utan investeringsmedel till 

Mälarbanan mellan Kungsängen – Bålsta kan en utökad pendeltågstrafik och en 

utveckling av Bålsta station vara svår att få till stånd. På längre sikt är det också 

viktigt att verka för en fortsatt utbyggnad av dubbelspår på ännu enkelspåriga 
sträckor av Mälarbanan. 

Generella synpunkter 

Trafikverket beskriver i förslaget till nationell plan tydligt att beslutade finansiella 

ramar för utveckling och vidmakthållande av transportsystemet inte är tillräckliga 
för de behov som identifierats. Region Uppsala delar Trafikverkets uppfattning att 
ytterligare medel bör tillföras. 

Utbyggnaden av nya stambanor bör finansieras utanför ordinarie ram och årliga 

medelstilldelningen. Om detta inte sker finns en risk för stora konsekvenser för andra 
högt prioriterade investeringar i den nationella transportinfrastrukturen. 

Region Uppsala ser betydande behov och därmed risker för till exempel hämmad 

samhällsutveckling i förslaget genom att strategiska betydelsefulla objekt för länet 

och Stockholm-Mälardalen inte finns med, såsom Fyra spår Uppsala C-länsgränsen 
och nya Hjulstabron. Region Uppsala ser vidare ett behov av utökade satsningar på 
vidmakthållande av det statliga vägnätet. 

Positiv satsning på järnvägen  

Förslaget till nationell plan för åren 2022–2033 innebär en betydelsefull satsning på 

gods och långväga persontransporter på järnväg. Region Uppsala ser satsningen på 
nya stambanor som viktig för att stärka tågtrafikens konkurrenskraft på längre 

avstånd, bland annat mot flyget, samt för att bidra till nya utvecklings- och 

tillväxtmöjligheter. De nya stambanorna frigör kapacitet på befintliga järnvägar för 

ökad regional och lokal tågtrafik och ger även en betydande storregional nytta för 
stationsorter längs de nya sträckningarna.  

Järnvägskapaciteten behöver utökas för att klara ökade gods – och 
persontrafikflöden i den gröna omställningen, där mer transporter behöver flyttas 

från väg till järnväg/ sjöfart, där godsflödet förväntas fortsatt att öka. Det är 
samtidigt viktigt att ta del av möjlig EU-finansiering.  

 



 

Sida 9 av 17 

I planförslaget beskriver Trafikverket kortfattat viktiga internationella och nationella 

flöden och stråk för gods- respektive persontransporter. Dessa stråk sammanfaller 
till stora delar med utpekade europeiska transportkorridorer och TEN-T-nätet. 

Region Uppsala efterfrågar en beskrivning av hur Trafikverket avser arbeta för att 

utveckla infrastrukturen för att nå målen i TEN-T utöver den beskrivning som finns av 
tidplan för införandet av ERTMS. När beslut om ny TEN-T-förordning är fattat bör 

Trafikverket ges i uppdrag att utreda och redovisa vilka investeringar som bör 
prioriteras för att nå de europeiska kraven på infrastrukturen i TEN-T-nätet.  

En stor del av planens utrymme är uppbokat 

Den stora satsningen på nya stambanor och ERTMS gör att en mycket stor del av 

planens utrymme är intecknat. De nya stambanorna låser även kommande 

planeringsperioders utrymme, vilket resulterar i orimliga undanträngningseffekter 
för andra angelägna infrastruktursatsningar med hög samhällsekonomisk nytta.  

Den långsiktiga finansieringsplan (se figur nedan) som Trafikverket redovisar innebär 

att det totala åtgärdsbehovet efter planperiodens slut överskrider 

planeringsramarna. I finansieringsplanen saknas exempelvis helt utrymme för nya 
satsningar på större vägobjekt efter år 2033, vilket Region Uppsala finner orealistiskt. 

Det begränsade utrymmet för nyinvesteringar minskar möjligheterna att tillgodose 
de behov som finns i de expansiva storstadsregionerna. Det behövs ökade och 

sammanhängande satsningar i stråk för regionalt kollektivtrafikresande, 

arbetspendling och bostadsutbyggnad. Med en så stor del av planens utrymme 

redan intecknat minskar även flexibiliteten i planeringen, till exempel möjlighet att 

finansiera objekt som det redan finns framtagna väg- eller järnvägsplaner för och 
mindre objekt med stor betydelse för att nå klimatmålen. 

 

Figur 1:Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor. (Källa: Förslag till nationell plan, 

sidan 12)  
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Lägg finansieringen av stambanorna utanför den nationella planen 

Region Uppsala, i likhet med Trafikverkets inriktningsunderlag, förordar att 
finansieringen för de nya stambanorna läggs utanför nationell plan där alternativ 

finansiering av stambanorna eftersöks. Detta för att nuvarande förslag omöjliggör 

andra betydelsefulla och prioriterade satsningar i landet. En stor nytta med en 
alternativ finansiering är också att utbyggnaden av stambanorna kan färdigställas 
snabbare så att nyttan av de stora satsningarna kan tillgodoräknas tidigare. 

Undersök alternativa finansieringsformer 

Region Uppsala anser att det är tydligt att budgetramen, trots ökade satsningar, över 

lag är för liten i förhållande till de totala behov som finns. Att undersöka alternativa 

finansieringsformer, däribland brukaravgifter, lånefinansiering och EU-finansiering, 

är därför nödvändigt för att skapa ökade medel till infrastruktursatsningar. Region 

Uppsala förordar dock inte ökade banavgifter på järnvägen eftersom det påverkar 

biljettpriser och tågets attraktionskraft negativt. Region Uppsala vill också lyfta fram 
att genomförande av redan beslutade och prioriterade satsningar inte ska vara 

beroende av finansieringsformen samt att alternativfinansiering alltid ska ske i 

dialog med berörda regioner och kommuner. Region Uppsala anser att varje enskilt 
objekt måste utredas för att avgöra lämplig form av alternativ finansiering. Det är av 

stor vikt att det finns en flexibilitet i genomförande av objekt och speciellt för mogna 

projekt där kan alternativa finansieringsformer vara ett verktyg för snabbt 
genomförande.  

Utformning av potter för särskilda satsningar behöver ses över 

Nya särskilda satsningar har införts, för cykel och trafiksäkerhet som ska gå till 
samfinansiering av objekt i länsplaner. Detta innebär en ökning av anslagen till 

cykelvägar och trafiksäkerhet, vilket Region Uppsala ser positivt på. Potterna har 

genom lagda förslag en schablonmässig fördelning, vilket inte optimerar 
samhällsnyttan. Region Uppsala förordar att kriterierna för samfinansiering bör 

baseras på vilka satsningar som ger störst nytta inom ett regionalt transportsystem. 

Särskilda satsningar kan enbart medfinansiera satsningar i länsplaner för åren 2022–
2027, vilket skapar ett ineffektivt system och minskar rådigheten för 
länsplaneupprättaren samt skapar svårigheter i planeringen. 

Öka anslagen till länsplanerna 
Länsplanerna hanterar statlig medfinansiering i regional infrastruktur. I Uppsala län 

ökar befolkningen på landsbygden vilket ställer krav på underhåll, reinvesteringar 

och investeringar även i det mer lågtrafikerade vägnätet. Region Uppsala förordar 
ökade anslag till länsplanerna istället för riktade satsningar som kommer plötsligt. 

Det är viktigt med stabilitet i planeringen och de riktade satsningarna som gjorts 

under nuvarande planperiod är komplicerade att genomföra. Regionerna har olika 
förutsättningar och arbetsmetoder vilket gör beredskapen olika inför särskilda 

satsningar från regeringen. Om ramarna i länsplanerna ökar från början kan 

regionerna lättare planera för ett genomförande.  Region Uppsala ser det som viktigt 
att undvika parallella processer som skapar en splittrad struktur och planering.  
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Enligt planförslaget prioriteras inte fortsatt finansiering av stadsmiljöavtalen efter 

2029 och en utvärdering av stadsmiljöavtalens effekter ska göras inför nästa 
planrevidering, dvs till nationell plan 2026–2037. Stadmiljöavtal är en i grunden 

mycket positiv satsning som ska möjliggöra omställning av transportsystemet, men 

det finns en osäkerhet bland kommunerna om vilka tätorter som bör kallas för 
stadsmiljö och som därmed är aktuella för att beviljas ansökningar. Förordning 

(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer är otydlig och det svårt att 
tyda vilka projekt som ska genomföras inom stadsmiljöavtal. 

Region Uppsala välkomnar en utvärdering av stadsmiljöavtalen om denna syftar till 

att säkerställa avtalens effekter samt göra dem mer ändamålsenliga. Det är av stor 

vikt att involvera den regionala planeringsnivån i ansökningsförfarande och 

bedömning av ansökningar. Region Uppsala vill dock poängtera att 

stadsmiljöavtalen möjliggör en omställning av transportsystemet i stadsmiljöer. Att 

inte redan nu förlänga finansieringen av stadsmiljöavtalen riskerar att medföra ett 
"glapp" i omställningen till hållbarhet.  

Region Uppsalas förslag är att finansieringsformerna renodlas genom att integrera 
stadsmiljöavtal, samt de nyinrättade cykel- och trafiksäkerhetspotterna, via 

länsplanerna. Att lägga dessa medel direkt under länsplaneupprättarna ger en större 

möjlighet att i samverkan med både kommuner och Trafikverket arbeta med 
transportslagsövergripande mobilitetslösningar. 

Med tanke på att länsplanernas satsningar har en stark koppling till omställningen av 

transportsystemet ser Region Uppsala det som bekymmersamt att dess andel av de 

statliga infrastrukturmedlen har minskat. 

Statsbidrag till spårfordon, depåer och laddinfrastruktur 
Region Uppsala framhåller behovet av statsbidrag till spårfordon, depåer och 

laddinfrastruktur. Depåer och spårfordon är kostsamma men samtidigt centrala för 

att utveckla sammanhängande kollektivtrafiksystem som bidrar till en ökad 
användning av kollektivtrafiken. 

Den betydande investeringen i ERTMS, att förnya signalsystemet i statens 
järnvägsanläggning, innebär stora ekonomiska konsekvenser för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna samt länsbolag och kommersiella aktörer på grund av 

investeringskrav i fordon. Detta driver på efterfrågan på statsbidrag till denna typ av 

investeringar. 

Öka satsningen på steg 1- och 2-åtgärder 

Steg 1- och 2-åtgärder har en mycket tydlig roll i att komplettera större satsningar, 
påverka transportbehov samt optimera användningen av infrastrukturen. Ett 

konsekvent användande av fyrstegsprincipen är resurseffektivt och bidrar till en 

hållbar omställning av transportsystemet. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och legitimera fyrstegsprincipen som vägledande inom 

transportsystemet bör möjligheten att finansiera denna typ av åtgärder finnas i såväl 
nationell plan som i länsplaner. 
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Trafikverket anger i inriktningsunderlaget att det finns många kostnadseffektiva steg 

1- och steg 2-åtgärder och ser i grunden positivt på att kunna genomföra dessa 
åtgärder med statlig finansiering. Region Uppsalas bild är att Trafikverket redan har 

uppdraget att arbeta med steg 1- och steg 2-åtgärder och att det dessutom fanns 
med i direktiven till den nu gällande nationella planen.  

Mot denna bakgrund är det olyckligt att Trafikverkets tolkning vid tillämpning av 

fyrstegsprincipen verkar vara att inte utföra eller medfinansiera steg 1- och 2-
åtgärder. Region Uppsala menar att Trafikverket därför bör ges uppdraget att arbeta 

aktivt med och ta ansvar för steg 1- och 2-åtgärder, så att dessa åtgärder kan 

finansieras med statliga medel. Förordningar och direktiv bör justeras så att 
Trafikverkets arbete med steg -1 och steg 2-åtgärder möjliggörs. 

Satsa på aktivt resande  

Trafikverket ansåg i inriktningsunderlaget att det mesta av det aktiva resandet sker 
på icke statlig infrastruktur. Region Uppsala vill påpeka att en stor del av det som 

inryms i målet under aktivt resande är kollektivtrafik och att den till stor del sker på 
statlig infrastruktur. 

För att trafikslag som cykel, gång och kollektivtrafik ska öka och utgöra en större 

andel av den totala trafikmängden krävs prioriterade satsningar på dessa trafikslag 
vilket bidrar till minskade klimatpåverkande utsläpp, minskad trängsel och ökad 

folkhälsa. Det är också viktigt i samband med infrastrukturinvesteringar öka 
förutsättningarna för gång och cykel för att tillgodose samtliga trafikanters behov. 

Klimat 

För att uppnå de transportpolitiska målen och regionala utvecklingsmål samt en 

minskad miljö- och klimatpåverkan från transportsektorn krävs att transport-
systemets olika delar fungerar och nyttjas effektivt, det vill säga i samklang med de 

nationella mål som riksdag och regering fastslagit för ett fossilfritt Sverige år 2045. I 

regeringens uppdrag till Trafikverket är följande: ”Klimatmålen ska nås. Därför är 
klimatmålen även en central utgångspunkt för den statliga transportinfrastruktur-

planeringen. Regeringen bedömer att för att det övergripande transportpolitiska 

målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet.” 

Region Uppsala anser att Trafikverket är en viktig aktör i arbete för att främja ett 

hållbart samhälle där klimatmålen nås. Trafikverket lutar sig på tre ben för att nå 
klimatmålet; elektrifiering, biodrivmedel och högre bränslepriser. Det bygger på en 

ensidig analys av klimatets utmaningar, med utgångspunkt att det handlar om 

främst utsläpp, i stället för att utgå från de 17 målen i Agenda 2030. Trafikverket 
menar att eftersom vägtrafiken fortsätter att växa och dess andel blir större av 

transportarbetet, ger inte satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik samt 

transportsnål planering någon effekt.   Det finns frågetecken i såväl hur snabbt en 
elektrifiering kan ske och hur den framtida tillgången på hållbara biodrivmedel 

kommer se ut. Om takten på detta inte blir det som Trafikverket föreslår riskerar 

kraftigt höjda bränslepriser bli det dominerande styrmedlet för att nå klimatmålen, 
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vilket skulle ha negativa fördelningspolitiska effekter, vilket också tydligt framgår av 
Trafikverkets inriktningsunderlag. 

Region Uppsala delar inte Trafikverkets analys. För att skapa en hållbar utveckling 

krävs en bredare ansats och förståelse. Trafikverkets analys om att skapa hållbart 
resande utgår från en snäv tolkning av deras eget uppdrag, istället för att utgå från 

alla aktörer i samhället och hur gemensam samverkan kan skapa ett ökat hållbart 

resande. Samverkan och kombinerade insatser med kollektivtrafik och cykel ger 
tillsammans större effekter, än om de skulle införas ensamt så som Trafikverket valt 
att analysera effekterna av ett ökat hållbart resande.  

Det är dock svårt att fullt ut bedöma planförslagets miljöpåverkan då den samlade 

bedömningen av planförslaget presenteras först den 31 januari, något som 

omöjliggör att synpunkter på denna bedömning hinner tas med i remissvaret givet 

den politiska processen i för framtagande och beslut om remissvar. Det är också 
svårt att bedöma planförslagets effekter om de politiska beslut Trafikverket gjort 
antaganden om inte fattas.   

Planens långsiktiga effekter på klimatet behöver i ett systemperspektiv närmare 

analyseras samt sättas i relation till beslutade internationella, nationella och 

kommunala målsättningar. Exempelvis är Uppsala kommuns beslutade klimatmål 
att vara fossilfritt och förnybart till år 2030 samt klimatpositivt till år 2050. 

Omfattningen av klimatsatsningarna i nationell plan kan enligt Region Uppsalas 
uppfattning delvis härledas till brister i basprognosernas utformning. 

Trafikverkets prognoser underskattar kollektivtrafikresandet i tillväxtregioner 

Trafikverkets basprognos bygger i huvudsak på en historisk utveckling och tar inte 

hänsyn till snabba förändringsprocesser lokalt och regionalt vilket kraftigt påverkar 
efterfrågan av transporter. Detta är framför allt tydligt inom storstadsregionerna och 
är historiskt belagt.  

Trafikverkets basprognos (2020) visar att till år 2040 förväntas bilresande växa med 

27 % och tågresande med 50 %. Vidare pekar prognosen på en ökning under samma 

tidsperiod för lokal och regional kollektivtrafik i landets tre storstadsregioner på 
endast ca 38 % (se underlagsrapport Trafikprognoser).  

I tidigare basprognoser från Trafikverket har resandeutvecklingen med regionaltåg 

kraftigt underskattats. Detta kan ha sin grund i att storstadsregionernas befolkning 

har ökat mer än vad som tidigare antagits. Mellan åren 1990–2018 ökade den 

regionala tågtrafiken med cirka 200 %, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt på 

4–5 % per år. Mot bakgrund av detta finns det skäl att ställa sig frågande till varför 
Trafikverket, trots den tidigare underskattningen, på nytt publicerar en basprognos 

för regionala tågresor med en beskedlig årlig tillväxt på endast 1,9 % till 2040. Totalt 

innebär det en ökning på drygt 50 %. Vi ser inga tecken på att de senaste 
decenniernas reseutveckling med regional tågtrafik skulle bromsa in, utan snarare 
öka. 
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På samma sätt är finns det starka skäl att ifrågasätta basprognosen för lokal och 

regional kollektivtrafik i landets tre storstadsregioner. Det är uppseendeväckande att 
Trafikverket förutspår en så svag utveckling av resandet jämfört med den framtida 

regionala och ekonomiska tillväxt som förväntas ske i Stockholms-, Göteborgs- och 

Skåneregionen. Vid samhällsekonomiska bedömningar av olika investeringsåtgärder 
finns därmed en stor risk att investeringar som berör regional kollektivtrafik 
systematiskt kan komma att nedprioriteras på grund av låg beräknad lönsamhet. 

Forskning och innovation  

Region Uppsala ser positivt på en fortsatt satsning på forskning och innovation inom 

ramen för den nationella planen. Region Uppsala anser att de prioriterade områdena 

är fortsatt relevanta, men önskar att särskilt fokus riktas mot ”Ett effektivt och 

inkluderande transportsystem i hela landet”, såväl i urbana stadsmiljöer som till 

landsbygd, och att medel ges till forskning inom transporteffektivitet och 

omställning av transportsystemet. Region Uppsala vill även lyfta fram vikten av att 
ge medel till forskning och innovation till hållbar mobilitet på landsbygd. 

Näringslivssatsningar 
I förslag till nationell plan finns en specifik näringslivspott föreslagen för intermodala 

transportlösningar som inkluderar järnväg. Region Uppsala anser att 

näringslivspotten bör få ett bredare användningsområde än att, så som förslaget i 
nationell plan ser ut, enbart omfatta järnvägssatsningar. Vägsatsningar på det 

regionala och småskaliga vägnätet, som är viktigt för näringslivet, är en nationell 

angelägenhet och måste kunna inrymmas i näringslivspotten för att säkerställa hela 

transportkedjan.  

Exempelvis finns en tydlig koppling dels det beslut om utbyggnad av slutförvar för 

låg- och medelaktivt driftavfall (SFR) som fattades av regeringen i december 2021och 
det beslut om slutförvar för använt kärnbränsle som väntas under januari 2022. För 

denna fråga anser Region Uppsala att det krävs ett nationellt ansvarstagande för att 

säkerställa förutsättningar för omfattande dagliga transporter av både gods och 
människor. 

Region Uppsala ser det som ytterst angeläget att de åtgärder och den näringslivspott 

som avsätts i nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 tillgodoser 
behov relaterade till industrisatsningar inte bara i de nordligaste länen utan även i 
Uppsala län.  

Forsmark 

Forsmark, vid Upplandskusten i Östhammars kommun, är identifierat som bästa 
lokalisering av ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle. Ett beslut av 

regeringen om lokalisering förväntas ske i närtid, vilket kommer att realisera en 

utbyggnad av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Vid sidan av detta planeras 
också andra stora näringslivssatsningar i Forsmark i form av flygbränsletillverkning. 

Satsningarna innebär stora utmaningar för kompetensförsörjning och 

godstransporter till Forsmark, som är beroende av väl fungerande förbindelser till 
Uppsala. 
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Merparten av utbytet går rent fysiskt längs länsväg 288, som är Östhammars 

kommuns primära koppling och viktigaste pendlingsstråk till Uppsala och vidare 
mot Arlanda och Stockholm. Väg 288 har låg standard för omfattande persontrafik 

och tunga transporter där vägens beskaffenhet är förenade med stora olycksrisker. 

Vägen har på senare år fått en välbehövlig standardhöjning till mötesfri väg mellan 
Uppsala och Gimo. Fortsatt ombyggnad av återstående etapper på sträckan 
förväntas ske inom den närmaste åren.  

Det saknas i dagsläget finansiering för en uppgradering till motsvarande standard 

som sträckan mellan Gimo och Uppsala. Av resursbrist riskerar sträckan att förbli en 

halvmesyr i jämförelse med vad som förväntas och krävs av befintliga, pågående och 

förväntade industrisatsningar i kommunen. Mot bakgrund av den starka kopplingen 

till pågående industrisatsningar och utbyggnad av slutförvar anser Region Uppsala 

att utbyggnaden av väg 288 bör vara en nationell angelägenhet och finansieras via 
näringslivspotten. 

Hargshamnsbanan 

Hargshamnsbanan är en viktig koppling från Ostkustbanan till Hargs hamn och 

Dannemora gruva för näringslivet. Farledsfördjupningar har genomförts och om en 

upprustning av banan kombineras med ökad kapacitet i hamnen finns det goda 
möjligheter att flytta över godstransporter från lastbil till järnväg. Region Uppsala 

saknar medel i planförslaget för reinvesteringar för att möta näringslivets behov och 

överflyttning av godstransporter från väg till järnväg/sjöfart. Det är viktigt att se över 
kategoriseringen av Uppsala läns banor som grund för prioriterade investeringar. 

Bärighet och vidmakthållande 

Planförslaget har en tyngdpunkt mot vidmakthållande av infrastrukturen och 
utveckling av järnvägssystemet. Region Uppsala anser att detta är en rimlig 

prioritering men noterar också att trots att ramarna till vidmakthållande utökats i 

jämförelse med nu gällande plan kommer funktionaliteten försämras i delar av 
vägnätet.   

Eftersom medlen till vidmakthållande och eliminering av eftersläpande underhåll 
inte utökas så behöver en prioritering göras. Trafikverket föreslår en prioritering 

av stråk med stora trafikflöden vilket visserligen ger goda möjligheter att förbättra 

restid, kapacitet och robusthet i dessa stråk, men detta kommer att ske på bekostnad 

av att mindre starka stråk försämras. Det är viktigt att prioritera de starka stråken, 
men det ger följdeffekter när det gäller tillgänglighet i regionen som helhet och på 
den regionala utvecklingen.  

En försämrad funktion i det lågtrafikerade vägnätet kommer i första hand drabba 

landsbygdens tillgänglighet och attraktivitet och förstärka skillnaderna mellan stad 

och land. Det påverkar också nyttan med planen som helhet men rimligen också 
nyttan för enskilda satsningar som till exempel implementeringen av BK4 där 

effekter och nyttor inte fullt ut kommer realiseras om funktionen i andra delar av 

vägnätet försämras. En snabbare nedbrytning i kombination med mindre medel till 

vidmakthållande kommer på längre sikt skapa behov av investeringsåtgärder för att 
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komma till rätta med problem och brister, åtgärder som i de flesta fall kommer falla 
på länsplanerna att finansiera. 

För att främja näringslivssatsningar måste hela transportkedjan för godstransporter 

fungera. Trafikverket behöver ta ett ansvar för helheten och inte enbart för den 
statliga infrastrukturen. Trafikverket och kommunerna måste tillsammans jobba 

med den så kallade ”last mile”-principen för att i praktiken kunna bidra till den 

omställning som BK4-åtgärder syftar till. Det utrymme som föreslås i nationell plan 
2022–2033 innebär att det finns osäkerheter kring underhållet av det småskaliga 

vägnätet framförallt för att främja näringslivssatsningar och säkra kollektivtrafikens 
framkomlighet även på landsbygd. 

Säkra bangårdar och stängsling  

I nationell plan har Trafikverket föreslagit satsningar på ökade skyddsåtgärder mot 

obehöriga i spårområdet bland annat i form av stängsling. Region Uppsala ser denna 
typ av åtgärder som viktiga eftersom de bidrar till minskade störningar, minskade 

barriäreffekter och ökad säkerhet. Andra kompletterande åtgärder är att minska 
antalet obevakade plankorsningar i landet. 

Kompetensförsörjning  

Region Uppsala ställer sig positiva till att kompetensförsörjningsfrågan ges ett tydligt 
utrymme i förslaget till nationell plan. Kompetensförsörjningen inom 

samhällsbyggnad och infrastruktur behöver säkerställas och inkludera hela kedjan 

från planering via projektering till genomförande för att undvika fördyringar och 
förseningar av projekt.  

Planeringsprocess 

Planeringsprocessen präglas ofta av förseningar och otydliga besked från nationellt 
håll. Det krävs en effektivisering av planeringsprocessen som tar hänsyn till behov av 

förankring med kommuner och andra intressenter liksom till den politiska 
beredningsprocessen för att säkerställa genomförandet av projekten.  

Staten har infört en avtalsmodell, för att bidra till ökat bostadsbyggande och hållbar 

stadsutveckling, som bygger på motprestationer från regioner och kommuner. Det 
finns idag en diskrepans mellan de ekonomiska ramar som regering och riksdag 

beslutar om och det statliga åtagandet i avtalen. Det leder till att statens 

planeringsprocesser är svårtydbara och skapar osäkerheter för den kommunala och 

regionala planeringen. 

Ändra väglagen och anläggningslagen  

Väglagen kräver idag att det ska finnas ett funktionellt samband mellan cykelvägar 
och en allmän väg. Cykelvägen måste med andra ord ligga så nära den allmänna 

vägen att den kan sägas avlasta den. Region Uppsala anser att synen på funktionellt 

samband mellan cykelväg och allmän väg behöver uppdateras, för att kunna arbeta 
progressivt med såväl uppgradering av befintliga cykelvägar samt utveckling av ny 
cykelinfrastruktur. 
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Region Uppsala lyfte i remissyttrande om inriktningsunderlaget problematiken med 

anläggningslagen som lyder att Trafikverket inte får anlägga eller äga enskilda vägar 
och inte heller anlägga fristående cykelvägar i anslutning till befintliga enskilda 

vägar.  Eftersom enskilda vägar utgör den största delen av Sveriges vägnät skapar 

det stora begränsningar. Trafikverket bör även kunna överta väghållaransvaret från 
enskilda väghållare där det finns cykelväg, för att kunna skapa attraktiva stråk 

mellan städer och tätorter – utan att det nödvändigtvis finns ett funktionellt 
samband till annan statlig väg. 

 

 

För Region Uppsala 

 

 

Emilie Orring  

Regionstyrelsens ordförande Johan von Knorring  

 Regiondirektören  
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§ 23/22   Dnr RS2021-00537 

 

Remissyttrande avseende nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslut 

Regionstyrelsens beslut 

Remissyttrande till Trafikverket över nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033 godkänns enligt ärendets bilaga med 
tillägg.  

Ärendebeskrivning 

Region Uppsala har beretts möjlighet att lämna synpunkter på nationell plan 
för transportsystemet 2022–2033. 

Region Uppsala anser att regeringen i beslut om Nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022 – 2033 tydligt ska besluta om och ange 
förutsättningar för åtgärder enligt nedan: 

1. Utbyggnaden av Fyra spår på Ostkustbanan Uppsala – länsgräns 

(Uppsala/Stockholms län) med angiven finansiering och tidplan för ett 

färdigställande. I Fyra spår ingår spårutbyggnad av nya spår Uppsala - 
länsgräns, ombyggnad av Uppsala Central, för ökad kapacitet, samt 

upprustning av de befintliga banorna på den avsedda sträckan. 

2. Ny trafikplats Bergsbrunna-Alsike, som är en förutsättning för den 
planerade bostadsutbyggnad som planeras inom ramen för avtal om 

utbyggnad av fyra spår Uppsala-länsgränsen. 

3. Hjulstabron – Beslut om anläggande av ny bro. I beslut bör 

finansieringsram och tidplan anges. 
4. Ostkustbanans utbyggnad Stockholm – Skellefteå. Regeringen bör besluta 

om både höjd hastighet och införande av ERTMS på hela sträckan. Där 

utöver bör regeringen till Trafikverket ange förutsättningar för att uppnå 
en funktionell och systematisk utbyggnad av kapacitet på hela sträckan 

via Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län, integrerat 

med utbyggnaden av bansträckan Skellefteå - Luleå. 
5. Dalabanan - Säkerställa att förslagna åtgärder genomförs syftande till 

ökad kapacitet och robusthet. 
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6. Bytespunkt Märsta – säkerställa att station under planperioden byggs om 

enligt genomförda utredningar. 
7. Länsplanerna för regional transportinfrastruktur får ett övergripande 

uppdrag och finansiering genom integrering av stadsmiljöavtal och potter 

för trafiksäkerhet och cykel. Med syfte att öka effektivitet och samordning 
av arbetet inom regional samhällsutveckling och 
transportinfrastrukturplanering. 

Kostnader och finansiering 

Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för Region Uppsala. 

Beredning 

Beredning har skett med länets kommuner, avgränsande län och 
Länsstyrelsen Uppsala län. 

Inom ramen för En bättre sits har Region Uppsala också deltagit i 
framtagandet av ett gemensamt yttrande för Stockholm-Mälarregionen.    

Yrkanden 

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) yrkar bifall till föreliggande 
förslag med tillägg. 

Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag med tillägg.   

Kopia till 

Länets kommuner 
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§ 7 
Dnr KS/2021:957, KS/2021:958 
 
(KS) Lokalförändring - Skärplinge brandstation och Söderfors 
brandstation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att uppdra till TKAB att på föreslagen placering upprätta förslag på byggnad 
och medföljande uppskattning av hyreskostnad utifrån redovisade 
specifikationer, för godkännande av räddningsnämnden, samt 
 
att uppdra till kommundirektören att föreslå alternativ hantering av 
befintliga räddningsstationer i Söderfors och Skärplinge för att undvika 
framtida kostnader inom Tierps kommun koncern. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningsnämnden har påtalat behov av att ersätta befintliga brandstationer 
lokaliserade i Skärplinge respektive Söderfors. Önskemål finns om att nya 
lokalerna ska tas i bruk under 2024 och i samband med detta ska de 
nuvarande stationerna avvecklas. Önskemål om placering och utförande 
redovisade i Bilaga 1 ställer specifika krav på tomtens beskaffenhet med 
även på möjliga anslutningar till större vägar på respektive ort.  
 
Utredningen har identifierat lämpliga placeringar på respektive ort och även 
berört möjliga ägarförhållanden utifrån förvaltningsperspektiv.  
 
Tommy Kjärsgård, fastighetssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari  2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet syftar till att säkerställa lokal närvaro av räddningstjänst i Söderfors 
och Skärplinge vilken bedöms gynna såväl barn som vuxna.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Underlag för investeringskalkyl måste upprättas i samband med 
projektering.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Utredning – Lokalförändring, Skärplinge brandstation och Söderfors 

brandstation  
 Begäran lokalförändring Skärplinge brandstation 2021 
 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott 

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring, Skärplinge 
brandstation 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-
10-27 - Lokalförändring , Skärplinge brandstation 

 Begäran lokalförändring Söderfors brandstation 2021-10-20 
 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott 

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring  Söderfors 
brandstation 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-
10-27 - Lokalförändring  Söderfors brandstation 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnad 
 VD för Tierps kommunfastigheter AB 
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Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-13 2021:957-958
  

  
   
  
    

 
 
Nya brandstationer i Skärplinge och Söderfors 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att uppdra till TKAB att på föreslagen placering upprätta förslag på 
byggnad och medföljande uppskattning av hyreskostnad utifrån redovisade 
specifikationer, för godkännande av räddningsnämnden, samt 
 
att uppdra till kommundirektören att föreslå alternativ hantering av 
befintliga räddningsstationer i Söderfors och Skärplinge för att undvika 
framtida kostnader inom Tierps kommun koncern. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningsnämnden har påtalat behov av att ersätta befintliga 
brandstationer lokaliserade i Skärplinge respektive Söderfors. Önskemål 
finns om att nya lokalerna ska tas i bruk under 2024 och i samband med 
detta ska de nuvarande stationerna avvecklas. Önskemål om placering och 
utförande redovisade i Bilaga 1 ställer specifika krav på tomtens 
beskaffenhet med även på möjliga anslutningar till större vägar på 
respektive ort.  
 
Utredningen har identifierat lämpliga placeringar på respektive ort och 
även berört möjliga ägarförhållanden utifrån förvaltningsperspektiv.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet syftar till att säkerställa lokal närvaro av räddningstjänst i 
Söderfors och Skärplinge vilken bedöms gynna såväl barn som vuxna.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Underlag för investeringskalkyl måste upprättas i samband med 
projektering.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 



2 (2) 

 

   

 Utredning – Lokalförändring, Skärplinge brandstation och 
Söderfors brandstation  

 Begäran lokalförändring Skärplinge brandstation 2021 
 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott 

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring, Skärplinge 
brandstation 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-
10-27 - Lokalförändring , Skärplinge brandstation 

 Begäran lokalförändring Söderfors brandstation 2021-10-20 
 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott 

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring  Söderfors 
brandstation 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-
10-27 - Lokalförändring  Söderfors brandstation 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnad 
 VD för Tierps kommunfastigheter AB 

 
 
 
I tjänsten  
 
Thomas Kihlström 
Chef Tillväxt & Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnadsenheten 
 
Tommy Kjärsgård 
Lokalstrateg 
Samhällsbyggnadsenheten 
 



 
 
 
Utredning Brandstationer Skärplinge och Söderfors 

 

 
Upprättad med anledning av ärende med dnr 2021:957 samt 2021:958 

Bakgrund 

Räddningsnämnden har påtalat behov av att ersätta befintliga brandstationer lokaliserade i 
Skärplinge respektive Söderfors. Någon exakt tidsram för när ersättningslokalerna ska stå 
redo att tas i bruk är inte angiven, men preliminärt ligger målbilden kring 2024. 
Denna sammanställning syftar till att ge underlag för beslut i frågan avseende placering och 
ägandeförhållande för två nya brandstationer inom Tierps kommun.  

Frågeställningar 
 

 Ska kommunen stå som ägare och hyresvärd med förvaltning inhyrd av TKAB eller 
kan ägandet och förvaltningen förläggas på TKAB? 

 På vilka orter bör stationerna placeras utifrån specifikationerna? 
 Finns det för ändamålet lämpliga tomter på respektive ort? 
 Finns det detaljplansrestriktioner på tomterna som behöver hanteras? 
 Finns det någon känd geoteknisk problematik på föreslagen tomt? 

 

Resultat 

Ägandeförhållande 

Förslag på lämpligt ägande- och förvaltarskap har utarbetats i samarbete med TKAB.  
 
Enligt uppdragets utformning önskar räddningsnämnden vara hyresgäster i de nya 
byggnaderna. Detta innebär att ägandeskap och förvaltning ska ligga inom kommunal regi 
avseende både byggnad och fastighet. Det finns exempel där räddningsnämnden inte hyr av 
kommunen direkt utan istället genom ett kommunägt fastighetsbolag. Räddningstjänsten har 
klargjort att detta är en acceptabel lösning även inom Tierps kommun. Tierps kommun 
innehar ingen egen fastighetsförvaltningsorganisation utan köper istället in 
förvaltningstjänster genom TKAB vad beträffar kommunägda fastigheter. Det finns således 
möjlighet att använda liknande upplägg i detta fall, alternativt att låta TKAB direkt bygga, äga 
och hyra ut brandstationerna till räddningsnämnden. Fördelen med det sistnämnda alternativet 
är en minskad administration då förvaltningen redan ligger inom bolaget. Det finns även en 



restriktion i total hyreskostnad från hyresgästens sida vilket innebär att bygg- och 
förvaltningskostnad måste anpassas redan i projekteringsskedet. Förvaltningen ligger redan 
inom bolaget och anpassningar av byggnaden för att minimera kostnaderna bedöms 
underlättas om även själva byggnationen hanteras inom TKAB. 
I händelse av att slutlig placering väljs på en fastighet ägd av kommunen bör dock, av framför 
allt skattetekniska skäl, fastigheten överlåtas till bolaget innan byggnation påbörjas.   

Placering 

Förslag på placering har utgått ifrån lediga kommunägda tomter på respektive ort som sedan 
har utvärderats i samråd med plankontoret. 
 
Önskemålen från räddningsnämnden avseende placering är som följer:  

 Tomtstorlek om minst 1200m² med tillåten byggnadsyta om minst 600m², gärna något 
mer. 

 Möjlighet till ca 10 p-platser för personal samt tillfälliga folksamlingar i 
krissituationer. 

 Hårdgjord yta för övningsplats. 
 Vändplats tillräckligt stor för utryckningsfordon. 
 Radiotorn måste kunna inrymmas på tomten.  
 Utfart från brandstationen bör ansluta till större väg, gärna med hastighetsbegränsning 

om maximalt 50km/h. 
 Eventuell detaljplan måste tillåta byggnadshöjd om minst 5 meter för byggnaden och 

upp emot 50 meter för radiomasten. 
 
Utöver detta har hänsyn tagits till önskad färdigställandetid. Resultatet har blivit att ett flertal 
tomter inom gällande detaljplaner har kunnat uteslutas på grund av tiden  det tar att 
genomföra eventuella detaljplaneändringar för den här typen av verksamhet.  

Skärplinge 

För placering i Skärplinge är det primära alternativen markerade på bilden nedan och 
innefattar del av Skärplinge 9:12 och på södra sidan om Tierpsvägen del av Skärplinge 1:74. 
Ytorna ligger utanför detaljplanerat område vilket innebär att förhandsbesked krävs. Båda 
fastigheterna ägs av Tierps kommun. Den norra ytan har möjlighet till utfart till Sällvassvägen 
innan påfart till Tierpsvägen och det finns eventuellt möjlighet att nyttja det intilliggande 
vattentornet för placering av radiosändare vilket eliminerar behovet av en separat mast för 
ändamålet. Den södra markeringen, som tidigare varit del av planeringen för en ny 
förskolebyggnad står nu utan tilltänkt ändamål. Här krävs dock sannolikt att en utfartsväg 
tillskapas österut mot Sätravägen. 
 



 
 
Som alternativ finns en möjlighet med mer central placering på orten, inom fastigheten 
Skärplinge 2:113. Maximal tillåten byggnadsyta är ca 1160m² vilket torde vara mer än 
tillräckligt och byggnad får uppföras i 2 plan. En stor fördel här är närheten till väg 76 dels för 
utryckningar men även för personalens inställelsetid. Fastigheten ligger inom detaljplanerat 
område och en detaljplaneändring krävs dels för att kunna nyttja den markerade plus- och 
prickmarken som ej får bebyggas. Marken är enligt plan avsedd för småindustri och en 
osäkerhet finns kring om räddningstjänstens verksamhet faller under denna beteckning, så 
även avseende detta kan en ändring i detaljplan bli aktuell. Marken ägs inte av Tierps 
kommun och förutsätter således ett förvärv innan byggnation kan bli aktuell. 
 

 



 
Placering av brandstationen på annan ort än Skärplinge har också tagits i beaktande. De mest 
aktuella exemplen är Karlholm eller den kommande bebyggelsen i Karlholm Strand. Gällande 
det förstnämnda har inga kommunägda tomter med bättre placering än ovan kunnat 
lokaliseras och gällande Karlholm Strand bedöms tillgång till personal i dagsläget vara för 
osäkert. Båda fallen skulle även innebära att räddningstjänsten kan tvingas byta ut befintlig 
personal till följd av att inställelsetiden blir för lång. Det bedöms således finnas en avsevärd 
vinning ur ett personalperspektiv att även fortsättningsvis behålla stationen i Skärplinge. 

Söderfors 

I Söderfors finns planlagd mark inom DP 432, del av Söderfors bruk 1:67, som aldrig tagits 
till genomförande. Den aktuella delen är markerad HKZ på bilden nedan. Marken är väl 
placerad i förhållande till utryckningsvägar med närhet till väg 292 och då efterfrågan för 
verksamhetsmark visat sig svag efter detaljplaneringen står området utan annat planerat 
nyttjande. Det bör noteras att markens beskaffenhet och en angränsande utbredd våtmark kan 
vara försvårande förutsättningar vid byggnation och även påverka de totala kostnaderna. 
Påverkan på vattenområdet kan komma att inkludera en tillståndsprocess med påverkan på 
tidsaspekten, något som bör utredas djupare om marken ämnas ta i anspråk.  
 

 
 
Utöver detta finns det ont om lämpliga alternativ i Söderfors. Inom kommunens ägo, 
inkluderat ägande inom TKAB, finns mark mer centralt på orten. Detta innebär att 
anslutningen till väg 292 passerar antingen förbi skol- och förskoleområden eller genom 
villakvarter och bedöms därför mindre lämpliga än förslaget ovan. Plankontoret har även 
påtalat en lämplig alternativ placering precis norr om DP 432, se bild nedan. Här är 
markförhållanden är okända även om det kan antas vara liknande de inom DP 432, men 
marken ligger alltså utanför planlagt område och skulle kunna bli aktuell efter ett positivt 
förhandsbesked om bygglov. 



 

 
 

Slutsatser och rekommendationer 
Med anledning av ovanstående rekommenderas att uppdrag lämnas till TKAB att på 
föreslagen placering upprätta förslag på byggnad och medföljande uppskattning av 
hyreskostnad utifrån redovisade specifikationer. Ägandeförhållande av verksamhetslokaler 
utreds i den pågående fastighetsutredningen. Framtida beslut om ägandeförhållande av Tierps 
kommuns verksamhetslokaler kan innebära att markområden styckas av och överförs till 
TKAB innan byggnation påbörjas. 

  

I tjänsten  
 
Tommy Kjärsgård 
Lokalstrateg 
Samhällsbyggnadsenheten 
 
 









Sida 13(17)

Räddningsnämndens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 63

Lokalförändring, Skärplinge brandstation

RÄN-2021-00142

Beslut

Räddningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta

1. att översända beställning till Tierps kommun av en ny brandstation som ersätter
befintlig brandstation i Skärplinge.

Sammanfattning

Ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden har beslutat att
räddningsnämnden från och med 2024 får ett ökat kommunbidrag för en ny
brandstation i Skärplinge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-19

Begäran lokalförändring Skärplingebrandstation



Sida 13(20)

Räddningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 78

Lokalförändring, Skärplinge brandstation

RÄN-2021-00142

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att översända beställning till Tierps kommun av en ny brandstation som ersätter
befintlig brandstation i Skärplinge.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden har beslutat att
räddningsnämnden från och med 2024 får ett ökat kommunbidrag för en ny
brandstation i Skärplinge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-19

Begäran lokalförändring Skärplingebrandstation

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.









Sida 14(17)

Räddningsnämndens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 64

Lokalförändring, Söderfors brandstation

RÄN-2021-00143

Beslut

Räddningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta

1. att översända beställning till Tierps kommun av en ny brandstation som ersätter
befintlig brandstation i Söderfors.

Sammanfattning

Ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden har beslutat att
räddningsnämnden från och med 2025 får ett ökat kommunbidragför en ny
brandstation i Söderfors.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-19

Begäran lokalförändring Söderforsbrandstation



Sida 14(20)

Räddningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 79

Lokalförändring, Söderfors brandstation

RÄN-2021-00143

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att översända beställning till Tierps kommun av en ny brandstation som ersätter
befintlig brandstation i Söderfors.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden har beslutat att
räddningsnämnden från och med 2025 får ett ökat kommunbidrag för en ny
brandstation i Söderfors.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-19

Begäran lokalförändring Söderforsbrandstation

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 8 
Dnr KS/2022:46 
 
(KS) Ombudgetering av investeringsanslag 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2022 års 
investeringsram, samt 
 
att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade totalutgiften 
beviljas. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten 
och Kultur och Fritid. 
 
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande 
redovisas härmed underlag till beslut om totalutgift för projekt inom 
Samhällsbyggnad. 
 
Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 
redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra 
beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. 
 
Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:  
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget 
eller anslag)  
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället 
 
Beslutsmotivering 
På grund av förändrade förutsättningar begärs ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten 
från projekt 1222 med en totalsumma på 8 000tkr till projekt 1270, 1107, 
1106, 1846, 1121, 1211 och 1235.  
 
Barnrättskonsekvenser 
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Projekten ska involvera medborgare och unga att skapa trygghet kring 
offentliga platser.  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inför fas planering inför genomförande och fas genomförande redovisas 
nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom Samhällsbyggnad.  
 
På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten 
och Kultur och Fritid. 
 
Kultur och Fritid 
Projekt 1298 
Vattenledning till snökanon anslag 590 000 kr 
Förbrukat under 2021 29 290 kr 
Återstår att överföra till 2022 kr 560 710 kr 
Projekt 1298 
Ansvar 46202  
Verksamhet 4210 
 
Samhällsbyggnadsenheten 
Projekt 1222 Tierps resecentrum - Inför fas planering inför 
genomförande 
 
Projekt 1222 Tierps resecentrum med dnr: KS2021/1023 har en beräknad 
totalutgift på 10 000 tkr. Projektet beräknas pågå 2022 till 2023. Därmed 
kan delar av budgeten för 2022 omfördelas till projekt 1270, 1107, 1106, 
1846, 1121, 1211 och 1235 med en totalsumma på 8 000 tkr.  
 
Projekt 1222  Tierps resecentrum 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   10 000 tkr 
Beslutad totalutgift  ej beslutad 
Beräknad totalutgift   10 000 tkr 
Behov 2022   2 000 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1270, 1107, 1106, 1846, 1121, 1211 och 
1235 med 8 000 tkr enligt specifikation nedan: 
 
Projekt 1270 Konstnärlig gestaltning Örbyhus stationsområde - Inför 
fas planering inför genomförande 
I samarbete med Kultur och fritid planeras ett genomförande av konstnärlig 
gestaltning i tunneln vid järnvägsstationen i Örbyhus. Projektet ska 
involvera medborgare och unga att skapa större trygghet kring platsen.  
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Se behovsutredning enligt diarienummer KS 2021/1013  
 
Projektet totalutgift beräknas till 630 tkr och beräknas pågå under 2022-
2023. Under 2022 finns ett behov av 100 tkr. Budget för 2022 omföres från 
projekt 1222 Tierps resecentrum. 
 
Projekt 1270 Konstnärlig gestaltning Örbyhus stationsområde 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3190  Kommunala konstr.byggn 
Ram 2022   0 tkr 
Beräknad totalutgift  630 tkr 
Behov 2022   100 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1270, 100tkr från projekt 1222 Tierps 
resecentrum 
 
Projekt 1107 G/C-Väg Örbyhus Upplanda -Inför fas genomförande 
 
Inför fas genomförande behöver Projektet 1107 G/C-Väg Örbyhus 
Upplanda ytterligare medel under 2022. I dagsläget förutspås beslutad 
totalutgift på 3 000tkr enligt 2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 uppnås.   
 
Behov av 1 371tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1107  G/C-Väg Örbyhus Upplanda 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   1500 tkr 
Beslutad totalutgift  3000 tkr 
2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672  
Behov 2022   2 871 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt  1107, 1 371 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1106 G/C Strömsbergsvägen -Inför fas genomförande 
 
Projektet 1106 G/C Strömsbergsvägen har efter anbudsutvärdering behov av 
en totalutgift på 4 400tkr då projektets komplexitet ökade under 
projekteringen då förutsättningar som ej var kända uppkom.  
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Behov av 2 552tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
 
Projekt 1106  G/C Strömsbergsvägen 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   1 500 tkr 
Beslutad totalutgift  3 000 tkr 
2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 
Beräknad totalutgift   4 400 tkr  
Behov 2022   4 052 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1106,  2 552tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1846 G/C Tobo-Örbyhus -Inför fas genomförande 
 
Projektet 1846 G/C Tobo-Örbyhus har efter anbudsutvärdering behov av en 
totalutgift på 1 800tkr då projektets komplexitet ökade under projekteringen 
då förutsättningar som ej var kända uppkom.  
 
Behov av 1 716tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1846  G/C Tobo-Örbyhus 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   0 tkr 
Beslutad totalutgift  1 300 tkr 
2021-02-16 §18 dnr 2021/100 
Beräknad totalutgift   1 800 tkr  
Behov 2022    1 716 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1846,  1 716 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1121 Trollsjön infrastruktur- Inför fas genomförande 
 
Projektet 1121 Trollsjön infrastruktur har efter anbudsutvärdering behov av 
en totalutgift på 1 600 tkr då projektets komplexitet ökade under 
projekteringen då förutsättningar som ej var kända uppkom.  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Behov av 800 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1121  Trollsjön infrastruktur 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   300 tkr 
Beräknad totalutgift   1 600 tkr 
Behov 2022   1 100 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt  1121, 800 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1211 Utveckling lekplatser 2022 –Årligt ramanslag 
 
Inför 2022 har projektet 1211 Utveckling lekplatser 2022 blivit tilldelat 500 
tkr. För att kunna fullfölja Tierps kommuns  lekplatsplan sedan behövs 
ytterligare 561 tkr under 2022.  
 
Behov av 561 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1211  Utveckling lekplatser 2022 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 4110  Lekplatser 
Ram 2022   500 tkr 
Beslutad ramanslag 2022 enl plan 500 tkr 
Beräknat årligt ramansl 2022 1 061 tkr  
Behov 2022   1 061 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1211,  561 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1235 Trafikanordningar –Årligt ramanslag 
 
Inför 2022 har projektet 1235 Trafikanordningar behov av ytterligare 900 
tkr enligt behovsutredning, för två hänvisningsplatser vid infarterna till 
Siggbo Företagspark samt en till Wallskoga företagsområde.  
 
Behov av 900 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
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Projekt 1235  Trafikanordningar 2022 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3150  Trafikanordningar 
Ram 2022   125 tkr 
Beslutad ramanslag 2022 enl plan 125 tkr 
Beräknad årligt ramansl 2022 1 025tkr  
Behov 2022   1 025 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1235,  900 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå ombudgetering av investeringsanslag i de delar som berör 1107 och 
1106, samt 
 
att i övrigt besluta enligt liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 
 Chef Kultur och Fritid 
 Ekonom Kultur och Fritid 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-18 KS/2022:46
  

  
   
  
    

 
 
Ombudgetering av investeringsanslag 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2022 års 
investeringsram, samt 
 
att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade totalutgiften 
beviljas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram hos 
Samhällsbyggnadsenheten och Kultur och Fritid. 
 
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande 
redovisas härmed underlag till beslut om totalutgift för projekt inom 
Samhällsbyggnad. 
 
Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en 
samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra 
beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. 
 
Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:  
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget 
eller anslag)  
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället 
 
Beslutsmotivering 
På grund av förändrade förutsättningar begärs ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram hos 
Samhällsbyggnadsenheten från projekt 1222 med en totalsumma på 
8 000tkr till projekt 1270, 1107, 1106, 1846, 1121, 1211 och 1235.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Projekten ska involvera medborgare och unga att skapa trygghet kring 
offentliga platser.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inför fas planering inför genomförande och fas genomförande redovisas 
nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom 
Samhällsbyggnad.  
 
På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram hos 
Samhällsbyggnadsenheten och Kultur och Fritid. 
 
Kultur och Fritid 
Projekt 1298 
Vattenledning till snökanon anslag 590 000 kr 
Förbrukat under 2021 29 290 kr 
Återstår att överföra till 2022 kr 560 710 kr 
Projekt 1298 
Ansvar 46202  
Verksamhet 4210 
 
Samhällsbyggnadsenheten 
Projekt 1222 Tierps resecentrum - Inför fas planering inför 
genomförande 
 
Projekt 1222 Tierps resecentrum med dnr: KS2021/1023 har en beräknad 
totalutgift på 10 000 tkr. Projektet beräknas pågå 2022 till 2023. Därmed 
kan delar av budgeten för 2022 omfördelas till projekt 1270, 1107, 1106, 
1846, 1121, 1211 och 1235 med en totalsumma på 8 000 tkr.  
 
Projekt 1222  Tierps resecentrum 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   10 000 tkr 
Beslutad totalutgift  ej beslutad 
Beräknad totalutgift   10 000 tkr 
Behov 2022   2 000 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1270, 1107, 1106, 1846, 1121, 1211 
och 1235 med 8 000 tkr enligt specifikation nedan: 
 
Projekt 1270 Konstnärlig gestaltning Örbyhus stationsområde - Inför 
fas planering inför genomförande 
I samarbete med Kultur och fritid planeras ett genomförande av konstnärlig 
gestaltning i tunneln vid järnvägsstationen i Örbyhus. Projektet ska 
involvera medborgare och unga att skapa större trygghet kring platsen.  
 
Se behovsutredning enligt diarienummer KS 2021/1013  
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Projektet totalutgift beräknas till 630 tkr och beräknas pågå under 2022-
2023. Under 2022 finns ett behov av 100 tkr. Budget för 2022 omföres från 
projekt 1222 Tierps resecentrum. 
 
Projekt 1270 Konstnärlig gestaltning Örbyhus stationsområde 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3190  Kommunala konstr.byggn 
Ram 2022   0 tkr 
Beräknad totalutgift  630 tkr 
Behov 2022   100 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1270, 100tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1107 G/C-Väg Örbyhus Upplanda -Inför fas genomförande 
 
Inför fas genomförande behöver Projektet 1107 G/C-Väg Örbyhus 
Upplanda ytterligare medel under 2022. I dagsläget förutspås beslutad 
totalutgift på 3 000tkr enligt 2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 uppnås.   
 
Behov av 1 371tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1107  G/C-Väg Örbyhus Upplanda 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   1500 tkr 
Beslutad totalutgift  3000 tkr 
2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672  
Behov 2022   2 871 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt  1107, 1 371 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1106 G/C Strömsbergsvägen -Inför fas genomförande 
 
Projektet 1106 G/C Strömsbergsvägen har efter anbudsutvärdering behov 
av en totalutgift på 4 400tkr då projektets komplexitet ökade under 
projekteringen då förutsättningar som ej var kända uppkom.  
 
Behov av 2 552tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
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Projekt 1106  G/C Strömsbergsvägen 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   1 500 tkr 
Beslutad totalutgift  3 000 tkr 
2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 
Beräknad totalutgift   4 400 tkr  
Behov 2022   4 052 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1106,  2 552tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1846 G/C Tobo-Örbyhus -Inför fas genomförande 
 
Projektet 1846 G/C Tobo-Örbyhus har efter anbudsutvärdering behov av 
en totalutgift på 1 800tkr då projektets komplexitet ökade under 
projekteringen då förutsättningar som ej var kända uppkom.  
 
Behov av 1 716tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1846  G/C Tobo-Örbyhus 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   0 tkr 
Beslutad totalutgift  1 300 tkr 
2021-02-16 §18 dnr 2021/100 
Beräknad totalutgift   1 800 tkr  
Behov 2022    1 716 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1846,  1 716 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1121 Trollsjön infrastruktur- Inför fas genomförande 
 
Projektet 1121 Trollsjön infrastruktur har efter anbudsutvärdering behov av 
en totalutgift på 1 600 tkr då projektets komplexitet ökade under 
projekteringen då förutsättningar som ej var kända uppkom.  
 
Behov av 800 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1121  Trollsjön infrastruktur 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
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Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   300 tkr 
Beräknad totalutgift   1 600 tkr 
Behov 2022   1 100 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt  1121, 800 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1211 Utveckling lekplatser 2022 –Årligt ramanslag 
 
Inför 2022 har projektet 1211 Utveckling lekplatser 2022 blivit tilldelat 
500 tkr. För att kunna fullfölja Tierps kommuns  lekplatsplan sedan behövs 
ytterligare 561 tkr under 2022.  
 
Behov av 561 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1211  Utveckling lekplatser 2022 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 4110  Lekplatser 
Ram 2022   500 tkr 
Beslutad ramanslag 2022 enl plan 500 tkr 
Beräknat årligt ramansl 2022 1 061 tkr  
Behov 2022   1 061 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1211,  561 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Projekt 1235 Trafikanordningar –Årligt ramanslag 
 
Inför 2022 har projektet 1235 Trafikanordningar behov av ytterligare 900 
tkr enligt behovsutredning, för två hänvisningsplatser vid infarterna till 
Siggbo Företagspark samt en till Wallskoga företagsområde.  
 
Behov av 900 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 
nedan: 
 
Projekt 1235  Trafikanordningar 2022 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3150  Trafikanordningar 
Ram 2022   125 tkr 
Beslutad ramanslag 2022 enl plan 125 tkr 
Beräknad årligt ramansl 2022 1 025tkr  
Behov 2022   1 025 tkr 
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Omföring till investeringsprojekt 1235,  900 tkr från projekt 1222 
Tierps resecentrum 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 
 Chef Kultur och Fritid 
 Ekonom Kultur och Fritid 

 
 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 9 
Dnr KS/2021:391 
 
(KS) Fortsatt process fastighetsutredningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att frågan om ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 
fastighetsutredningen KS 2021/391 flyttas fram och behandlas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsen 30 november § 265 fattades beslut om att frågan om 
ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 
fastighetsutredningen KS 2021/391 skulle behandlas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 1 mars samt, att kommundirektören fick  
i uppdrag att ordna koncerngemensamma ekonomiska 
informationsseminarier för att möta politikens behov av ytterligare 
information om ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt för de av 
fastighetsutredningens redovisade två möjliga alternativen. 
 
Externa konsulter har direktupphandlats för att genomföra uppdraget. För att 
kunna genomföra uppdraget behöver indikativa värden för berörda 
fastigheter tas fram och sammanställas, detta kommer att genomföras av 
auktoriserad fastighetsvärderare till en kostnad av 120 tkr. Därefter 
genomförs en ekonomisk och skatterättslig konsekvensanalys av 
advokatbyrå inom skatte- och fastighetsrätt, beräknad kostnad 210 tkr. 
Slutförandet av uppdragen beräknas klart månadsskiftet mars/april. 
 
Förslaget till beslut är därför att ställningstagande till de två alternativen 
behandlas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.  
 
Beslutsmotivering 
Extern konsult är direktupphandlad och har inte möjlighet att genomföra 
utredning och presentera resultat förrän månadsskiftet mars/april. För att  
kunna genomföra koncerngemensamma ekonomiska informationsseminarier 
i god tid innan beslut behöver därmed den tidigare fastställda processen 
flyttas fram. Dessa seminarier utgör en fördjupad information i ärendet 
vilket är en viktig grund inför beslut.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet om en fortsatt 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

process i fastighetsutredningen. 
 
Mål och uppdrag 
I budget för 2020 gavs ett uppdrag att utreda om och i så fall hur 
kommunens ska gå vidare med överflytten av de egna fastigheterna till 
TKAB utifrån rådande förutsättningar. 
Vid KS 2021-10-19 gavs kommundirektör i uppdrag om att presentera 
förslag på process framåt §194, 2021.  
Processen presenterades och fastställdes§ 265 vid KS 2022-11-30, ärendet 
ska enligt det beslutet behandlas i kommunfullmäktiges sammanträde mars 
2022. Detta är inte möjligt att genomföra då extern konsult beräknas vara 
klar med analys och slutsatser vid månadsskiftet mars/april.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Resurser för koncerninterna seminarier bedöms rymmas inom befintlig  
budget. Kostnader för konsultarvode bedöms uppgå till totalt ca 
330 000 kr. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 § 265 Förslag till fortsatt process i fastighetsutredningen  
 § 194 Information om fastighetsutredning 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-24 KS2021:391
  

  
   
  
    

 
 
Fortsatt process i fastighetsutredningen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att frågan om ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 
fastighetsutredningen KS 2021/391 flyttas fram och behandlas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsen 30 november § 265 fattades beslut om att frågan om 
ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 
fastighetsutredningen KS 2021/391 skulle behandlas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 1 mars samt, att kommundirektören 
fick  i uppdrag att ordna koncerngemensamma ekonomiska 
informationsseminarier för att möta politikens behov av ytterligare 
information om ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt för de av 
fastighetsutredningens redovisade två möjliga alternativen. 
 
Externa konsulter har direktupphandlats för att genomföra uppdraget. För 
att kunna genomföra uppdraget behöver indikativa värden för berörda 
fastigheter tas fram och sammanställas, detta kommer att genomföras av 
auktoriserad fastighetsvärderare till en kostnad av 120 tkr. Därefter 
genomförs en ekonomisk och skatterättslig konsekvensanalys av 
advokatbyrå inom skatte- och fastighetsrätt, beräknad kostnad 210 tkr. 
Slutförandet av uppdragen beräknas klart månadsskiftet mars/april. 
 
Förslaget till beslut är därför att ställningstagande till de två alternativen 
behandlas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.  
 
Beslutsmotivering 
Extern konsult är direktupphandlad och har inte möjlighet att genomföra 
utredning och presentera resultat förrän månadsskiftet mars/april. För att  
kunna genomföra koncerngemensamma ekonomiska 
informationsseminarier i god tid innan beslut behöver därmed den tidigare 
fastställda processen flyttas fram. Dessa seminarier utgör en fördjupad 
information i ärendet vilket är en viktig grund inför beslut.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet om en 
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fortsatt process i fastighetsutredningen. 
 
Mål och uppdrag 
I budget för 2020 gavs ett uppdrag att utreda om och i så fall hur 
kommunens ska gå vidare med överflytten av de egna fastigheterna till 
TKAB utifrån rådande förutsättningar. 
Vid KS 2021-10-19 gavs kommundirektör i uppdrag om att presentera 
förslag på process framåt §194, 2021.  
Processen presenterades och fastställdes§ 265 vid KS 2022-11-30, ärendet 
ska enligt det beslutet behandlas i kommunfullmäktiges sammanträde mars 
2022. Detta är inte möjligt att genomföra då extern konsult beräknas vara 
klar med analys och slutsatser vid månadsskiftet mars/april.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Resurser för koncerninterna seminarier bedöms rymmas inom 
befintlig  budget. Kostnader för konsultarvode bedöms uppgå till 
totalt ca 330 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 § 265 Förslag till fortsatt process i fastighetsutredningen  
 § 194 Information om fastighetsutredning 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 
 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-11-30  
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§ 265 
Dnr 2021/391    
 
Fortsatt process fastighetsutredningen  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att frågan om ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 
fastighetsutredningen KS 2021/391 behandlas vid till kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars 2022 samt, 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ordna koncerngemensamma 
ekonomiska informationsseminarier för att möta politikens behov av 
ytterligare information om ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt 
för de av fastighetsutredningens redovisade två möjliga alternativen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen, Hantering av 
fastigheter inom Tierps kommun,  KS 2021/391, tillsammans med en 
styrgrupp och projektgrupp sett över fastighetshanteringen i Tierps kommun 
utifrån vilka konsekvenser en överflyttning av kommunens fastigheter till 
Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, alternativt om kommunen 
skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps kommunfastigheter och återta 
förvaltningen. 
 
Utredningen visade inte på några juridiska hinder för något av alternativen. 
Rekommendationen var att antingen fullfölja Kommunfullmäktiges beslut 
från 2013 alternativt likvidera TKAB vilket ger följden att ägandeskapet av 
fastigheterna övertas av kommunen.  
 
Det utredningsmaterial som hittills tagits fram pekar på två vägval.  
För att politiken ska ha god kunskapsgrund vad gäller ekonomiska 
konsekvenser av respektive vägval inför politiskt ställningstagande kommer 
kommunen erbjuda tillfällen för ekonomisk genomgång och diskussion i 
detalj med insatta tjänstepersoner i kommunen så väl som från 
TKAB/ABTB. Dessa tjänstepersoner står även till hands för bokningsbara 
möten med enskilda partigrupper för att möta efterfrågan på ekonomiska 
underlag och bred möjlighet till att ställa frågor. 
 
Denna process möjliggör att ett välgrundat vägval kan beslutas inom snar 
framtid då såväl revisionen som ABTB/TKAB tydligt signalerat att tiden är 
en viktig faktor. Samtidigt som bedömningen är att kunskapen om de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive vägval till största del finns inom 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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koncernen bör en oberoende konsult anlitas för en sammanställning av de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive alternativ. Kostnaderna för det 
bedöms rymmas inom ordinarie budgetram.  
 
Beslutsmotivering  
Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen, Hantering av 
fastigheter inom Tierps kommun,  KS 2021/391, tillsammans med en 
styrgrupp och projektgrupp sett över fastighetshanteringen i Tierps kommun 
utifrån vilka konsekvenser en överflyttning av kommunens fastigheter till 
Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, alternativt om kommunen 
skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps kommunfastigheter och återta 
förvaltningen. 
 
Utredningen visade inte på några juridiska hinder för något av alternativen. 
Rekommendationen var att antingen fullfölja Kommunfullmäktiges beslut 
från 2013 alternativt likvidera TKAB vilket ger följden att ägandeskapet av 
fastigheterna övertas av kommunen.  
 
Det utredningsmaterial som hittills tagits fram pekar på två vägval.  
För att politiken ska ha god kunskapsgrund vad gäller ekonomiska 
konsekvenser av respektive vägval inför politiskt ställningstagande kommer 
kommunen erbjuda tillfällen för ekonomisk genomgång och diskussion i 
detalj med insatta tjänstepersoner i kommunen så väl som från 
TKAB/ABTB. Dessa tjänstepersoner står även till hands för bokningsbara 
möten med enskilda partigrupper för att möta efterfrågan på ekonomiska 
underlag och bred möjlighet till att ställa frågor. 
 
Denna process möjliggör att ett välgrundat vägval kan beslutas inom snar 
framtid då såväl revisionen som ABTB/TKAB tydligt signalerat att tiden är 
en viktig faktor. Samtidigt som bedömningen är att kunskapen om de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive vägval till största del finns inom 
koncernen bör en oberoende konsult anlitas för en sammanställning av de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive alternativ. Kostnaderna för det 
bedöms rymmas inom ordinarie budgetram.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet om en fortsatt 
process i fastighetsutredningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Resurser för koncerninterna seminarier bedöms rymmas inom befintlig 
budget.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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 Utredningsrapport- Hantering av fastigheter inom Tierps kommun  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
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§ 194 
Dnr 2021/391    
 
Information om fastighetsutredning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen, samt  
 
att uppdra till kommundirektör att till nästa kommunstyrelse 30 november 
återkomma med ett förslag till process framåt med beaktande av 
diskussioner och inspel vid dagens möte. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda 
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande /Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen, Hantering av 
fastigheter inom Tierps kommun, daterad 2021-04-07, diarienummer: KS 
2021/391, tillsammans med en styrgrupp och projektgrupp sett över 
fastighetshanteringen i Tierps kommun utifrån vilka konsekvenser en 
överflyttning av kommunens fastigheter till Tierps kommun fastigheter AB 
skulle medföra, alternativt om kommunen skulle köpa tillbaka fastigheter 
från Tierps kommunfastigheter och återta förvaltningen. 
 
Utredningen ser inga juridiska hinder för något av alternativen. 
Rekommendationen är att antingen fullfölja Kommunfullmäktiges beslut 
från 2013 alternativt likvidera TKAB vilket ger följden att ägandeskapet av 
fastigheterna övertas av kommunen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att liggande 
förslag kompletteras med följande två att-satser: 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med extern kompetens 
vidare utreda de ekonomiska effekterna där oklarheter fortfarande råder 
beträffande stämpelskatt och bästa möjliga överlåtelseform av fastigheterna 
utifrån skattemässiga och finansiella perspektiv, samt 
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att utvärdera huruvida kommunen nått avsedd effekt med bolaget som t ex 
förbättrat underhåll och högre kompetens på projektsidan, för att bättre 
kunna besvara frågan huruvida fastigheterna förvaltas på bästa sätt. 
 
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att liggande förslag 
kompletteras med följande att-sats:  
 
att uppdra till kommundirektör att till nästa kommunstyrelse 30 november 
återkomma med ett förslag till process framåt med beaktande av 
diskussioner och inspel vid dagens möte. 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Anders Hällbom (MP) yrkar bifall till Sara 
Sjödals (C) tilläggsyrkande.  
 
Avslag 
Emma Lokander (M) och Anders Hällbom (MP) yrkar avslag till Viktoria 
Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på den första att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla den första att-satsen.   
 
Ordförande ställer proposition på Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande och 
Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande röstar ja 
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande röstar 

nej 
 
Omröstning verkställs. 
 
Resultat: 
Ja – 9 röster 
Nej – 6 röster 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande. 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Hantering av fastigheter inom Tierps kommun 
 Fastighetsöverlåtelse -Tierps Kommun, Kilpatrik Townsend 
  Omstrukturering fastighetsbestånd  - Tierps kommunfastigheter AB, 

Lindahl Ab 
 Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, PwC  
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§ 12 
Dnr KS/2022:50 
 
(KS) Uthyrning av padelbanor och tennisbana 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att uppdra till kommundirektören att initiera upphandling av drift och 
underhåll av kommunens padelbanor och tennisbana bredvid 
Gammelgården, samt  
 
att i upphandlingen säkra att Kultur och Fritid samt Skola kan nyttja 
banorna kostnadsfritt enligt överenskomna tider. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 driftsatte Kultur och Fritid två nya padelbanor samt en 
renoverad tennisbana i Järnbruksparken i Tierp. Banorna var mycket 
efterlängtade i kommunen och redovisade över 300 tkr i driftöverskott 2021 
trots att verksamheten inte bedrevs hela säsongen. Kommunen bör dock inte 
bedriva konkurrerande verksamhet gentemot näringslivet. Därför föreslås 
denna upphandling genomföras, men stor hänsyn ska tas till kommunens 
önskemål om tillgänglighet för framför allt Kultur och Fritid och Skola. 
Förslaget är att verksamhetsöverflytt görs per 1 maj alternativt 1 juni 2022. 
 
Beslutsmotivering 
Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet gentemot 
näringslivet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
I och med att Kultur och Fritid och Skola enligt avtal ska erbjudas tider att 
nyttja banorna kostnadsfritt säkras barn och ungdomars tillgång till idrott- 
och fritidsaktiviteter.  
 
Mål och uppdrag 
Arbetet bidrar till uppfyllelse av uppdrag 6.4c Översyn och effektivisering 
av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten. 
samt delmål 8.4 8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och 
stärka positiva attityder till entreprenörskap och företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Upphandlat avtal ska grunda sig på kostnadstäckning för kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
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 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Upphandlingsenheten 
 Chef Kultur och Fritid 
 Ekonomichef 
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2022-01-19 KS/2022:50
  

  
   
  
    

 
 
Uthyrning av padelbanor och tennisbana  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att uppdra till kommundirektören att initiera upphandling av drift och 
underhåll av kommunens padelbanor och tennisbana bredvid Gammelgården, 
samt  
 
att i upphandlingen säkra att Kultur och Fritid samt Skola kan nyttja banorna 
kostnadsfritt enligt överenskomna tider. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 driftsatte Kultur och Fritid två nya padelbanor samt en 
renoverad tennisbana i Järnbruksparken i Tierp. Banorna var mycket 
efterlängtade i kommunen och redovisade över 300 tkr i driftöverskott 
2021 trots att verksamheten inte bedrevs hela säsongen. Kommunen bör 
dock inte bedriva konkurrerande verksamhet gentemot näringslivet. Därför 
föreslås denna upphandling genomföras, men stor hänsyn ska tas till 
kommunens önskemål om tillgänglighet för framför allt Kultur och Fritid 
och Skola. 
Förslaget är att verksamhetsöverflytt görs per 1 maj alternativt 1 juni 2022. 
 
Beslutsmotivering 
Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet gentemot 
näringslivet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
I och med att Kultur och Fritid och Skola enligt avtal ska erbjudas tider att 
nyttja banorna kostnadsfritt säkras barn och ungdomars tillgång till idrott- 
och fritidsaktiviteter.  
 
Mål och uppdrag 
Arbetet bidrar till uppfyllelse av uppdrag 6.4c Översyn och effektivisering 
av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten. 
samt delmål 8.4 8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och 
stärka positiva attityder till entreprenörskap och företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Upphandlat avtal ska grunda sig på kostnadstäckning för kommunen.  
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till  

 Upphandlingsenheten 
 Chef Kultur och Fritid 
 Ekonomichef 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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§ 14 
Dnr KS/2022:113 
 
(KS) Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att under sommaren 2022 anlita Roligaste Sommarjobbet (RS, Rookie 
Startup) för att erbjuda 30 ungdomar sysselsättning, samt 
 
att deltagande i Roligaste Sommarjobbet finansieras av generella KS-medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under tidigare år har vi inom Tierps kommun samt de kommunala bolagen 
erbjudit feriearbeten för ca 120 ungdomar i årskurs 9 på grundskolan, 
årskurserna 1 och 2 på gymnasiet.  
 
Under år 2020 fick vi till följd av Corona enbart ihop 50 platser. Under året 
2021 var läget ännu svårare på grund av flera restriktioner. Under året 2022 
är bedömningen likvärdig. För att leva upp till Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddets nationella och lokala krav samt rekommendationer om att 
arbeta hemifrån, undvika resande med kollektivtrafik samt trängsel så 
kommer vi året 2022 inte att kunna erbjuda platser inom våra verksamheter. 
 
Roligaste Sommarjobbet kostar 7980 kr exkl. moms kr per deltagare. 
Företaget sköter då rekrytering av deltagare och handledning för dessa i fyra 
veckor. 
 
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och näringslivschef, informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari  
2022. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsmotivering 
Det är av yttersta vikt att följa krav och rekommendationer för att bromsa 
den pågående pandemin samt ändå stötta ungdomar i Tierps kommun inför 
yrkeslivet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) ger några ungdomar 
möjlighet att prova på att starta eget. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att använda generella KS-medel för att täcka kostnaden för 30 
ungdomars deltagande i Roligaste Sommarjobbet. Då ligger Tierps kommun 
på lika antal som grannkommuner. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga - RS SOCIAL ENTREPRENEUR 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att under sommaren 2022 anlita Roligaste Sommarjobbet (RS, Rookie 
Startup) för att erbjuda 30 ungdomar sysselsättning, samt 
 
att deltagande i Roligaste Sommarjobbet finansieras av generella KS-
medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under tidigare år har vi inom Tierps kommun samt de kommunala bolagen 
erbjudit feriearbeten för ca 120 ungdomar i årskurs 9 på grundskolan, 
årskurserna 1 och 2 på gymnasiet.  
 
Under år 2020 fick vi till följd av Corona enbart ihop 50 platser. Under året 
2021 var läget ännu svårare på grund av flera restriktioner.  
Under året 2022 är bedömningen likvärdig. För att leva upp till 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddets nationella och lokala krav samt 
rekommendationer om att arbeta hemifrån, undvika resande med 
kollektivtrafik samt trängsel så kommer vi året 2022 inte att kunna erbjuda 
platser inom våra verksamheter. 
Roligaste Sommarjobbet kostar 7980 kr exkl. moms kr per deltagare. 
Företaget sköter då rekrytering av deltagare och handledning för dessa i 
fyra veckor. 
 
Beslutsmotivering 
Det är av yttersta vikt att följa krav och rekommendationer för att bromsa 
den pågående pandemin samt ändå stötta ungdomar i Tierps kommun inför 
yrkeslivet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) ger några ungdomar 
möjlighet att prova på att starta eget. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att använda generella KS-medel för att täcka kostnaden för 30 
ungdomars deltagande i Roligaste Sommarjobbet. Då ligger Tierps 
kommun på lika antal som grannkommuner. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga - RS SOCIAL ENTREPRENEUR 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 

 
I tjänsten  
 
Lars Ingeberg 
Chef 
Medborgarservice  
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RS SOCIAL 
ENTREPRENEUR

Låt framtidens generation utveckla er 
kommun genom att lösa riktiga 

utmaningar!



SOMMARJOBB MED SOCIALT 
ENTREPRENÖRSKAP OCH 
KONCEPTUTVECKLING
Utveckla din kommun under 3 veckor
I detta feriejobb får deltagarna möjligheten att lösa verkliga problem åt den
kommun de är skrivna i. Utifrån givna utmaningar utvecklar ungdomarna specifika
problemformuleringar för att sedan göra marknadsundersökningar och skapa
konceptidéer som syftar till att utveckla kommunen. Genom detta tränar
ungdomarna upp sina entreprenöriella förmågor och hjälper samtidigt till att skapa
en bättre kommun. Affärsidén kan hjälpa kommunen i nuvarande eller kommande
utmaningar.

Efter avslutat program så presenterar deltagarna en lösning på den utmaning de
arbetat med. Denna presentation sker både muntligt under en pitchtävling samt
skriftligt, och där beställande kommun gärna får medverka på den fysiska
presentationen. Efter avslutat projekt lämnas de färdiga koncepten över till
beställaren.

Rookie Startups driver sommarjobbet hela vägen
Ungdomarna är anställda och får lön av den kommun de är skrivna i. Rookie
Startups är projektleverantör som har ansvar för hela sommarjobbet, från början till
slut. Det betyder att Rookie Startups även står för de kostnader som hänvisas till
projektet (så som handledares löner, material m.m.)..

93%
Upplever att de 

ökat sin 
entreprenöriella

förmåga

98%
Är nöjda med 

sin
handledning

98%
Skulle 

rekommendera RS 
till en vän



Under RS Social Entrepreneur kan ungdomarna välja mellan flera olika
utmaningar att jobba fram en lösning till. Utmaningarna är skapade av Rookie
Startups och beskrivna som utförliga case där deltagarna kan skapa sig en
förståelse för problemet. Utmaningarna grundar sig i de samhällsproblem som
kommunen står inför. Förutom att utmaningarna är förankrade till kommunen,
så är målet också att erbjuda en bredd av olika teman så ungdomarna kan välja
och jobba med något de själva brinner för. Samtliga utmaningar är kopplade till
FN:s Globala Hållbarhetsmål.

01 FRAMTIDENS SKOLA
Hur kan vi utveckla framtidens skola? 

DIGITALISERING

LÄRARBRIST

MATTEGLÄDJE!

Utifrån den övergripande
frågeställningen uppmuntrades
deltagarna att formulera mer
specifika problem. Genom att
deltagarna själva får tratta ner
utmaningarna till mer specifika
problem för sin generation
framkommer flera
problemområden som
kommunerna sällan själva känner
till. På så sätt får kommunen både
information om problem som
ungdomar upplever, samt lösningar
på dessa problem.

EXEMPEL PÅ UTMANING



EXEMPEL PÅ SLUTPRODUKT

Deltagarna producerar under programmets gång material tillhörande respektive lösning. På
endast tre veckor levererar de alltifrån marknadsundersökning, affärsplan, grafisk profil och
logotyp, till reklamfilm, prototyp av produkt eller tjänst, demo-webbplats och pitch deck.

Marknadsundersökning

Affärsplan

Grafisk profil 
&ogotyp

Prototyp

Reklamfilm

Pitch Deck

Rubrik
Brödtext



CITAT FRÅN SOMMARJOBBARE

“Att gå från idé till något större. Man 
har alltid idéer men det är svårt att 
få det att spinna vidare. Är sjukt glad 
att jag sökte hit tack så hemskt 
mycket!” 

”Jag har lärt mig oerhört mycket 
men framför allt lärt mig att jag inte 
är för ung för att sätta mina idéer i 
arbete och så har jag lärt mig hur jag 
ska pitcha idéer “

“Skulle rekommendera eftersom det 
är bästa jobbet.”

“Man får snabbt nya kontakter och 
når nya vänner bara genom RS”

“Jag skulle rekommendera andra för 
att man får lära sig massor och man 
får bra erfarenheter av det”

“Vad ni har skapat för intresse för 
mig. Nu klurar jag på att jobba som 
en social entreprenör i framtiden!

❤

”

“Sjukt rolig upplevelse hade gått 
detta program även om man inte 
fick betalt! Det är något som saknas i 
skolan”

“Jag tror att det är väldigt nyttigt för 
alla ungdomar. Det handlar inte bara 
om innehållet, utan teambuilding, 
hur vi får lära oss kommunicera och 
lära känna olika personer. Men 
såklart även det vi lärt oss om socialt 
entreprenörskap. Jag tror att vi 
missar mycket av detta i skolan, 
vilket hade behövts.”

Kommentar från handledare: 

”Det här är ett fantastiskt sätt för 

kommuner att få verklig insyn i vad 

ungdomar i kommunen tänker. Ungas 

perspektiv är både viktigt och ärligt och 

detta skapar möjligheter för kommunen 

att utvecklas hållbart med framtidens 

generation som hjälp! ”



VILL NI OCKSÅ VARA MED OCH 
LYSSNA PÅ UNGDOMARS 

ÅSIKTER OCH LÖSNINGAR?

MY EKSTRAND
my.ekstrand@rookiestartups.se

070-750 66 69

www.rookiestartups.se

mailto:my.ekstrand@rookiestartups.se
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§ 29 
Dnr KS/2022:141 
/TextBeslut2/ 
 
Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 
2022 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2022 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 
 
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som 
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2022. 
 
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  
 
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
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Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    
 
Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har konsekvenser för barn och unga eftersom grundbeloppet för 
olika skolformer och program kan såväl öka som minska från år till år 
beroende på aktuellt elevantal och beslutad budget. Grundbeloppet bestäms 
dock alltid enligt likabehandlingsprincipen och på samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Bidrag till enskild förskola och pedagogisk verksamhet 

2022 (slutlig version) 
 Bilaga 2: Bidrag till fristående grundskola och fritidshem 2022 

(slutlig version) 
 Bilaga 3: Interkommunal ersättning och bidrag till gymnasieskola 

2022 
 Bilaga 4: Interkommunal ersättning till kommunal förskola och 

pedagogisk verksamhet 2022 (slutlig version) 
 Bilaga 5: Interkommunal ersättning till kommunal grundskola och 

skolbarnomsorg 2022 (slutlig version) 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-08 KS/2022:141
  

  
   
  
    

 
 
Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet, 
2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2022 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 
 
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna 
innebär också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan 
överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2022. 
 
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  
 
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
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Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en 
annan skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader 
för kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    
 
Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har konsekvenser för barn och unga eftersom grundbeloppet för 
olika skolformer och program kan såväl öka som minska från år till år 
beroende på aktuellt elevantal och beslutad budget. Grundbeloppet bestäms 
dock alltid enligt likabehandlingsprincipen och på samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Bidrag till enskild förskola och pedagogisk verksamhet 

2022 (slutlig version) 
 Bilaga 2: Bidrag till fristående grundskola och fritidshem 2022 

(slutlig version) 
 Bilaga 3: Interkommunal ersättning och bidrag till gymnasieskola 

2022 
 Bilaga 4: Interkommunal ersättning till kommunal förskola och 

pedagogisk verksamhet 2022 (slutlig version) 
 Bilaga 5: Interkommunal ersättning till kommunal grundskola och 

skolbarnomsorg 2022 (slutlig version) 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 
I tjänsten  
 
Per Angemo 
Utblidningschef 
Kommunfullmäktige 
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Gemensam service Handläggare 
81580 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
 
 

Hafiza Klapuh 
Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

Dokumentnamn 

      
Datum Diarienummer 

 2022-02-15       

 Adress 

       

 
 
  
 
 
 

Barn folkbokfört i Tierp som tas emot i annan enskild verksamhet 
 
Bidrag till enskild förskola och pedagogisk omsorg, 2022 
 
Ersättning i form av barnpeng ges till fristående förskolor  
enligt skollagen 8 kap. 21 § och 22 §.  
 
Ersättning sker månadsvis. 
 
 
   
Ersättningarna inkluderar lokalkostnad, administrationskostnad (3 %)  
och mervärdeskatt (6 %).  
 

81 282 81 282 86 159 86 159 

 
 
Förskola 

 
Enskild, kr/år   
utan avdrag för 
föräldraavgifter 

 
 

Avdrag 

 
Enskild, kr/år   
efter avdrag för 
föräldraavgifter 

 
1-2 år 

 
166 505 

 
-10 000 

 
156 505 

 
3-5 år  

 
138 261 

 
-10 000 

 
128 261 

 
 
 
Ersättningarna inkluderar administrationskostnad (1 %) och  
mervärdeskatt (6 %). 
 

90 224 90 224 95 637 95 637 

 
 
Pedagogisk omsorg 

 
Enskild, kr/år   
utan avdrag för 
föräldraavgifter 

 
 

Avdrag 

 
Enskild, kr/år   
efter avdrag för 
föräldraavgifter 

  
1-2 år 

 
129 373 

 
-10 000 

 
119 373 

 
3-5 år 

 
111 982 

 
-10 000 

 
101 982 
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Gemensam service Handläggare 
81580 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
 
 

Hafiza Klapuh 
Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

Dokumentnamn 

      
Datum Diarienummer 

 2022-05-15       

 Adress 

       

 
 

 
Bidrag till enskild grundskola, fritidshem, grundsärskola och särfritids 2022. 
 
Ersättning i form av elevpeng ges till fristående grundskolor enligt skollagen 10 kap. 37 § och 38 §.  
Ersättningarna inkluderar lokalkostnad, administration (3 %) och mervärdeskatt (6 %). 
 
Ersättning sker månadsvis. 
   
 

81 282 81 282 86 159 86 159 

 Enskild, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

 
Fritidshem 

 
30 184 

 
23 180  

 90 224 90 224 95 637 95 637 

  
Enskild, kr/år 

 
Förskoleklass 

 
76 188 

 
Grundskola 1-9 

 
                102 726 

 
 

  
Enskild, kr/år 

 
Modersmålsundervisning 12 541 

 
 
 

  
 
Enskild, kr/år 

 
Grundsärskola, 
träningsskola 446 472 
 
Grundsärskola, särskola 288 494 

 
 
 

  
Enskild, kr/år 

 
Särfritids 116 643 
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Gemensam service Handläggare 
81580 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
 
 

Hafiza Klapuh 
Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

Dokumentnamn 

      
Datum Diarienummer 

 2022-02-15       

 Adress 

       

 
 

Interkommunal ersättning och bidrag till gymnasieskola 2022 
 
   
 

81 
282 

81 
282 

86 
159 

86 
159 

 

    

 
 

90 
224 

90 
224 

95 
637 

95 
637 

     

 
 
 
 
 
 

        Kommunala skolor              Fristående skolor
Kompetens- Adm/ledning Summa/elev Summa/elev Totalt med Per elev och

Program Undervisning Läromedel Elevhälsa Skolmåltider utveckling Lokaler 3% och år och månad 6% Moms moms/elev och år  mån inkl moms
SA 44 828 8 221 3 594 3 481 628 14 785 2 266 77 803 6 484 4 668 82 471 6 873
NA 65 001 8 080 3 594 3 481 628 23 273 3 122 107 178 8 931 6 431 113 609 9 467
VO 53 937 9 370 3 594 3 481 628 22 938 2 818 96 766 8 064 5 806 102 572 8 548
BF 60 852 8 335 3 594 3 481 628 20 597 2 925 100 411 8 368 6 025 106 435 8 870
BA 46 268 15 348 3 594 3 481 628 22 300 2 749 94 366 7 864 5 662 100 028 8 336
Fordon  ÅK 1 46 422 14 165 3 594 3 481 628 39 323 3 228 110 841 9 237 6 650 117 491 9 791
FT-MEK ÅK 2-3 198 347 14 165 3 594 3 481 628 39 323 7 786 267 323 22 277 16 039 283 363 23 614
FT-TRA ÅK 2-3 154 457 25 755 3 594 3 481 628 31 978 6 597 226 489 18 874 13 589 240 078 20 006
EE 71 916 10 224 3 594 3 481 628 27 619 3 524 120 986 10 082 7 259 128 245 10 687
EK 41 937 8 344 3 594 3 481 628 13 952 2 158 74 093 6 174 4 446 78 538 6 545
TE 50 895 8 141 3 594 3 481 628 18 724 2 564 88 027 7 336 5 282 93 308 7 776
GYMNSÄR INDIV.PROG 308 977 9 194 219 593 3 481 628 75 868 18 532 636 272 53 023 38 176 674 449 56 204
GYMNSÄR NATION.PROG 190 140 5 658 135 134 3 481 628 75 868 12 327 423 235 35 270 25 394 448 629 37 386

IMA Individuellt altern. 109 762 4 972 27 097 3 481 628 36 949 5 487 188 375 15 698 11 302 199 677 16 640
IMS Språkintrod. 87 453 4 972 25 011 3 481 628 36 949 4 755 163 248 13 604 9 795 173 043 14 420
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Gemensam service Handläggare 
81580 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
 
 

Hafiza Klapuh 
Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

Dokumentnamn 

Interkommunal ersättning 2022 
Datum Diarienummer 

 2022-02-15       

 Adress 

       

 
Interkommunal ersättning 
  
 

Ersättningen gäller när en annan kommun tar emot ett barn folkbokfört i Tierps kommun  
i enlighet med 8 kap. 13§ och 17§ i skollagen. 
I det fall barnet är mottaget enligt 13§ första stycket är det skolkommunens prislista för  
ersättning som gäller.  
I det fall barnet är mottaget enligt 13§ andra stycket är det hemkommunens prislista för  
ersättning som gäller.  
 
Ersättning faktureras månadsvis. 
 
   
Ersättningen för förskoleplats inkluderar omsorg, pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material, 
utrustning, måltider, lokalkostnader och administrationskostnad (3 %).  
 

81 282 81 282 86 159 86 159 

 
Förskola 

Kommun, kr/år 
utan avdrag för 
föräldraavgifter 

 
Avdrag 

Kommun, kr/år 
efter avdrag för 
föräldraavgifter 

 
1-2 år  

 
157 080 

 
-10 000 

 
147 080 

 
3-5 år  

 
130 435 

 
-10 000 

 
120 435 

 
 
 
 
Ersättningen för plats i pedagogisk omsorg inkluderar omsorg, pedagogisk verksamhet,  
pedagogiskt material, utrustning, måltider och administrationskostnad (1 %).  
 

90 224 90 224 95 637 95 637 

 
Pedagogisk omsorg 

Kommun, kr/år 
utan avdrag för 
föräldraavgifter 

 
Avdrag 

Kommun, kr/år 
efter avdrag för 
föräldraavgifter 

 
1-2 år  

 
122 100 

 
-10 000 

 
112 100 

 
3-5 år  

 
105 600 

 
-10 000 

 
95 600 
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Gemensam service Handläggare 
81580 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
 
 

Hafiza Klapuh 
Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

Dokumentnamn 

      
Datum Diarienummer 

 2022-02-15       

 Adress 

       

 
 

Interkommunal ersättning till annan kommun, grundskola 2022 
 
Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot ett barn folkbokfört i Tierp  
i enlighet med 10 kap. 25 § och 27 § och 34 § skollagen. 
 
I enlighet med 10  kap. 25 §, när eleven går i en annans kommuns skola, på grund av personliga skäl eller är  
placerad i annan kommun på hem för vård eller boende utifrån socialtjänstlagen, gäller skolkommunens prislista.  
 
När elev går kvar i annan kommuns skola enligt 10 kap. 28 § andra stycket, enligt rätten att gå kvar den sista 
årskursen, gäller skolkommunens prislista.  
 
I enlighet med 10 kap. 27 §, när elev och vårdnadshavare önskar gå i annan kommuns grundskola så gäller  
hemkommunens prislista. 
 
Ersättning sker månadsvis. 
   
 

81 
282 

81 
282 

86 
159 

86 
159 

 Kommun, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

 
Fritids 

 
28 475 

 
21 471 

 90 
224 

90 
224 

95 
637 

95 
637 

  
Kommun, kr/år 

 
Förskoleklass 

 
71 875 

 
Grundskola 1-9 

 
96 912 

 
 

  
Kommun, kr/år 

 
Modersmålsundervisning 11 832 

 
 

  
Kommun, kr/år 

Grundsärskola, 
träningsskola 421 200 
 
Grundsärskola, särskola 272 163  

 
 

  
Kommun, kr/år 

 
Särfritids 110 040 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-03 KS/2022:125
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två  
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari  
och september.  
 
Följande motioner är obesvarade den 8 februari 2022: 
 

 Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V) 2020-11-03 
 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  

(V) 2020-12-15 
 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07 
 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07 
 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-07 
 Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonhas Åker (SD) 2021-09-

21 
 Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 

Färnström (S) 2021-12-14 
 Tierps Lugn! Krister Andersson (V) 2021-12-14 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 
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I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 129 
Dnr 2021/1005    
 
Riktlinje för ekonomisk styrning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt  
 
att upphäva riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 2019-12-19 (KS § 
111/2019).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen har genomgått en stor revidering då den nuvarande riktlinjen är 
baserad på styrningsmodellen balanserad styrning. Riktlinjen har också 
uppdaterats men rätt laghänvisningar med mera. De finansiella målen har 
uppdaterats utifrån kommunens nuvarande ekonomiska läge.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 111/2019) finns det infogade kommentarer 
om vilka ändringar som genomförts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-12-07 KS 2021/1005
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt  
 
att upphäva riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 2019-12-19 (KS § 
111/2019).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen har genomgått en stor revidering då den nuvarande riktlinjen är 
baserad på styrningsmodellen balanserad styrning. Riktlinjen har också 
uppdaterats men rätt laghänvisningar med mera. De finansiella målen har 
uppdaterats utifrån kommunens nuvarande ekonomiska läge.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 111/2019) finns det infogade 
kommentarer om vilka ändringar som genomförts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
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I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 



 Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

 
 
 
 

 

Riktlinje för ekonomisk styrning



 

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Riktlinje för ekonomisk styrning
Gäller för: Alla kommunens verksamheter
Gäller  fr o m: 2022-MM-DD
Gäller t o m: 2026-12-31
Fastställd av: Kommunfullmäktige § XX/2022
Fastställd: 2022-MM-DD
Diarienummer: KS 2021/1005

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Veikko Niemi, ekonomichef 
Handläggare: Veikko Niemi, ekonomichef, 

Ekonomienheten
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 111/2019

Kommunfullmäktige § 139/2018
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Upphäver: Riktlinje för ekonomisk styrning 
från § 111/2019
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Inledning 

Bakgrund 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 
11 kap. Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. Har kommunen en resultatutjämningsreserv ska 
även riktlinjerna omfatta den. 
 
Kommunen ska eftersträva att plandokument och uppföljningen sker utifrån 
sammanställd redovisning för koncernen. 
 
Kommunen har krav på sig att förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Fullmäktige beslutar om riktlinjer 
för medelsförvaltning inklusive pensionsförpliktelser, se Finanspolicy. 
 
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av 
måluppfyllelse avseende kommunens mål samt situationen avseende personal och 
ekonomi. 
 
Kommunen ska utifrån SKRs skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos och 
andra relevanta dokument och planer göra en långsiktig plan på 5 år och successivt 
utöka planeringshorisonten till 10 år. 
 
Kommunen ska varje år upprätta en budget. Budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Avstämning av god ekonomisk hushållning och 
kommunens mål för detta ska ske i samband med kommunfullmäktiges behandling 
av verksamhetsplan och årsredovisning.  
 
I samband med budgeten fastställs skattesatsen. 
 
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. 
 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller bestämmelser 
om att en särskild redovisning (årsredovisning och delårsrapport) ska upprättas för 
verksamheten och ekonomin.  
 
Tierps kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande: 

- uppfyllelsen av de finansiella målen 
- uppfyllelsen av balanskravet 
- utvecklingen inom de kommungemensamma målen 
- utvecklingen avseende verksamheternas ekonomi 
- verksamheternas hantering av risker inom ramen för internkontroll 

 
För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd ska tre av de fem punkter ha 
en positiv trend. 
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Syfte 
Syftet med Riktlinjer för ekonomisk styrning är att klargöra ansvar, befogenheter 
och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa goda 
förutsättningar för långsiktig god ekonomisk hushållning. 

Styrning av ekonomi och verksamhet 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. 
Styrningen ska klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme i 
organisationen när det gäller ekonomin samt skapa goda förutsättningar för 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till att 
skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. 
 
Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om 
lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder. 
 
Grunden i styrningen är ett tillitsbaserat förhållningssätt. Styrningen bygger en 
kultur och ett arbetssätt som har fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, 
där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet 
och hjälpvillighet. 
 
Med detta menar vi: 

 Större fokus på medborgare –innebär att styrningen ska fokusera på att 
säkerställa kvaliteten i leverans till medborgare i verksamhetens uppdrag. 
 

 Öka medarbetarens frihet och eget ansvar – styrmodellen ska skapa 
möjlighet för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna 
beslut för förbättring. 
 

 Förbättra systemsyn för samverkan – styrmodellen ska öka den 
sammanhållna styrningen i organisationen genom att titta på 
helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i 
tjänsteleverans till kund. 

 
Detta utmynnar i sju principer: 

 Tillit  
Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med 
och ha positiva förväntningar. 

 Medborgarfokus  
Sätt medborgaren och brukarens upplevelse samt kunskap i fokus och försök 
förstå vad som värdesätts. 

 Helhetssyn  
Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, 
det vill säga medledarskap, och samverka över gränser. 

 Handlingsutrymme  
Delegera befogenheter och mandat, välkomna medbestämmande. 

 Stöd  
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Säkerställ ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat 
professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

 Kunskap  
Premiera kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 Öppenhet  
Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande 
och respektera kritik. 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsen bereder och tar fram de finansiella mål som utöver de 
nedanstående som ska gälla under en kommande planperiod: 
 

- Kommunens resultat ska under respektive år i planperioden uppgå till minst 
2,0  % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att 
konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, 
finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar.   

 
- Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. 

Det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras 
även av kommande generationer. Kommunens egenfinansiering ska över tid 
ligga över 60 %. 

 
- Kommunens soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser ska på lång sikt. 

återställas till minst 25 %. På kort sikt ska målet vara 2023 – 20 % och 2025 
– 25 %. 

Budget och uppföljning 
Budget upprättas i en handling för kommun och koncern. Budget för den 
kommunala organisationen fastställs medan budgeten för de kommunala bolagen 
finns med för information. Budgeten innehåller en plan för ekonomin för en period 
av tre år. Budgetåret är periodens första år. I budgeten styrs ekonomi och 
verksamhet.  
 
Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en tertialrapport per 0430 och en enklare 
delårsrapport (per 0831) som rapporteras till kommunfullmäktige. Övriga enklare 
månadsuppföljningar med bokslutsprognos, (antal fastställs årligen av 
ekonomichef), rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en 
uppföljning av antalet årsarbetare. Även sjukfrånvaron ska redovisas. Ett särskilt 
personalavsnitt ska redovisas i årsbokslutet 
 
Den ekonomiska ramen är styrande för verksamheterna och får inte överskridas. 
Om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive någon bokslutsprognos 
ska verksamhetschef och ekonom upprätta en åtgärdsplan som via behandling i 
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berört verksamhetsutskott ska redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om 
eventuella budgetjusteringar.1 

Övrigt som gäller den ekonomiska styrningen 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har ett ansvar att fattade beslut ryms inom 
fastställd budget annars måste tilläggs-/eller ombudgetering göras. 
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt.  
 
Verksamheterna ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att målen 
och de särskilda uppdragen fastställda av kommunfullmäktige uppnås inom ramen 
för anvisade anslag. 
 
För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning av 
kostnader vid förtida frånträde av lokalen. 
 
Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag för 
inventarier och maskiner. 
 
Beträffande exploateringar och investeringar se riktlinje för investering och riktlinje 
för exploateringsredovisning.  
 
Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd processnorm. Ju mer 
komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation ska tas 
fram utifrån riktlinje för investering och riktlinje för exploatering.  
 
Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens 
delegationsordning. 

Långsiktigt strategiskt arbete med effektivisering  
Ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete ska bedrivas på 
verksamhetsövergripande nivå men också inom varje enhet och stödfunktion.  
 
Verksamheterna och stödfunktionerna ska själva utveckla former för sitt eget 
arbete. Detta ska dokumenteras i verksamhetsplaneringen. 

Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i kommunens styrsystem. En väl uppbyggd och 
fungerande internkontroll är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp 
till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och rättsenligt samt ha en 
tillförlitlig finansiell rapportering. Med detta avses följande: 
 

 
1 Utskotten har uppföljningsansvar men inte budgetansvar. 
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- Effektivitet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 
Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att 
fattade beslut verkställs och följs upp. 
 

- Rättsenlighet: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och regler. Det 
omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt 
ingångna avtal med olika parter 
 

- Tillförlitlig finansiell rapportering: Den finansiella rapporteringen och 
informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska 
vara rättvisande. 
 

Genomförandet av den interna kontrollen regleras i Regel för intern styrning och 
kontroll.  



 

Riktlinje för ekonomisk 
styrning 



 
Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se 
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Bakgrund - God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av 
måluppfyllelse avseende kommunens mål samt situationen avseende personal och 
ekonomi. 

Avstämning av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband 
med behandlingen av verksamhetsplan och årsredovisning.  

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. 

Tierps kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande: 

- uppfyllelsen av de finansiella målen 
- uppfyllelsen av balanskravet 
- utvecklingen inom de kommungemensamma målen 
- utvecklingen avseende verksamheternas ekonomi 
- verksamheternas hantering av risker inom ramen för internkontroll 

Riktlinje för ekonomisk styrning - Syfte 
För att tydliggöra ansvar och befogenheter för god ekonomisk hushållning samt få 
en smidig administrativ hantering har nedanstående riktlinje för ekonomisk styrning 
sammanställts. 

Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om 
lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder. 

Riktlinjen för ekonomisk styrning är i stora delar strukturerade enligt modellen för 
balanserad styrning. 

Finansiella mål 
- Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av 

summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera 
ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera 
investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar (Ekonomifokus). Under 2019 sänktes det 
finansiella målet tillfälligt till 1,0% för att från 2020 återigen uppgå till 1,5%. 

- Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det 
vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras även 
av kommande generationer.  

Kommentar [VN1]:  Omformulerat och tillägg gjorda 

Kommentar [VN2]:  Helt omskrivet/omformulerat 

Kommentar [VN3]:  Nya värden åsatta och nya mål satta 
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- Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler 
år än två år i rad. 

- Bidrag till statlig infrastruktur får periodiseras. Periodisering av bidrag till 
statlig infrastruktur sker genom att ta upp bidraget som en särskild 
balansräkningspost som upplöses på upp till 25 år. En motsvarande 
avsättning till bidraget skall också göras i balansräkningen som motsvarar 
vad som är aktiverat. Bidraget skall aktiveras i balansräkningen när det finns 
ett avtalat belopp. Bidraget skall omedelbart påbörjas att upplösas i 
resultaträkningen oavsett om överlåtelse har skett. 

Processfokus 
- Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en tertialrapport per 0430 och en 

enklare delårsrapport (per 0831) samt ett antal under året framtagna 
månadsuppföljningar med bokslutsprognos. 

- Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en 
uppföljning av antalet årsarbetare. Även sjukfrånvaron ska redovisas. 

- Om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive bokslutsprognoser ska 
en åtgärdsplan upprättas som via behandling i berört verksamhetsutskott ska 
redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om eventuella 
budgetjusteringar.1 

- Igångsättning av projekt vilket innebär ökad budgetomslutning som överstiger 
100 tkr ska godkännas av verksamhetens högste chef exempelvis barn-och 
utbildningschefen om projektet är inom skolan. 

Medarbetarfokus 
- Kommunstyrelsen kan förändra omslutningen för driftbudgeten i de fall 

kommunens nettokostnader inte ökar. 

- Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan verksamheter. 

- Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och 
verksamheter. 

- Kommunstyrelsen kan omvandla driftmedel till investeringsmedel.  

Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens 
delegationsordning. 

 
1 Utskotten har uppföljningsansvar men inte budgetansvar. 

Kommentar [VN4]:  Till stor del omformulerat, både 
tillägg och borttag 

Kommentar [VN5]:  Delar borttagna alternativt 
omformulerade 
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Ekonomifokus 
- Verksamheterna ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att de 

kommungemensamma målen och de verksamhetsspecifika målen fastställda av 
kommunfullmäktige uppnås inom ramen för anvisade anslag. 

- Blir pris- och lönekostnadsutvecklingen högre än vad som kalkylerats i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut, måste detta kompenseras genom 
rationaliseringar. 

- För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning 
av kostnader vid förtida frånträde av lokalen. 

- Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag 
för inventarier och maskiner. 

- Medel från försäljning av anläggningstillgångar får endast användas till 
investeringar eller återbetalning av lån. 

- Varje investering överstigande 10 prisbasbelopp undantaget investeringar i 
inventarier och utrustning (2018 är ett pbb 45 500 kr) ska föregås av en 
investeringskalkyl. Kalkylen ska spegla verkligheten så bra som möjligt och är 
en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna vid val mellan olika 
handlingsalternativ. Kalkylens ska bifogas beslutsunderlaget/ budgetäskandet. 

- Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd processnorm. Ju mer 
komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation är 
nödvändig. Ett investeringsprojekt ska minst innefatta följande delar: 

- Projektbeskrivning – vad, varför, hur, när, tidsplan 
- Investeringskalkyl – handlingsalternativ, konsekvensanalys, driftskostnader 
- Igångsättningstillstånd – Projektet behandlat i Investeringsgruppen 
- Slutredovisning – resultat och måluppfyllelse 

- Alla investeringar i fastigheter ska ske i regi av hyresvärden för 
administrations- och verksamhetslokaler vanligen Tierps kommunfastigheter 
AB. 

Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i kommunens styrsystem. En väl uppbyggd och 
fungerande internkontroll är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp 
till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och rättsenligt samt ha en 
tillförlitlig finansiell rapportering. Med detta avses följande: 

Kommentar [VN6]:  Samma här, till stor del omarbetat där 
både borttag, tillägg och omformuleringar gjorts 

Kommentar [VN7]:  Här har ett nytt stycke lagts till kring 
strategiskt arbete. 

Kommentar [VN8]:  Till viss del omformulerat 
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- Effektivitet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det 
innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att fattade 
beslut verkställs och följs upp. 

- Rättsenlighet: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och regler. Det 
omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt ingångna 
avtal med olika parter 

- Tillförlitlig finansiell rapportering: Den finansiella rapporteringen och 
informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska vara 
rättvisande. 

I Tierps kommun ska en kommungemensam riskhanteringsprocess genomföras 
årligen. Riskhanteringen syftar till att stärka ekonomi- och verksamhetsstyrningen 
och bidra till en god internkontroll.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 131 
Dnr 2021/1007    
 
Riktlinje för exploateringsredovisning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinje för exploateringsredovisning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits någon riktlinje för exploateringsredovisning för 
Tierps kommun. Kommunens exploateringsverksamhet har dock ökat i 
omfattning vilket medfört att det nu finns behov för den här typen av 
riktlinje.  
 
Förslaget till beslut är att fastställa den framtagna riktlinjen för 
exploateringsredovisning. Rådande lagstiftning och RKR:s, Rådet för 
Kommunal Redovisning, rekommendationer har varit vägledande i 
framtagandet av riktlinjen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för exploateringsredovisning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-12-07 KS 2021/1007
  

  
   
  
    

 
 
Riktlinje för exploateringsredovisning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinje för exploateringsredovisning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits någon riktlinje för exploateringsredovisning 
för Tierps kommun. Kommunens exploateringsverksamhet har dock ökat i 
omfattning vilket medfört att det nu finns behov för den här typen av 
riktlinje.  
 
Förslaget till beslut är att fastställa den framtagna riktlinjen för 
exploateringsredovisning. Rådande lagstiftning och RKR:s, Rådet för 
Kommunal Redovisning, rekommendationer har varit vägledande i 
framtagandet av riktlinjen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för exploateringsredovisning 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 
 
I tjänsten  
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Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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1. Inledning 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier benämns markexploatering. I 
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande 
gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m.m. 
  
Tierp kommuns översiktsplan anger var kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen 
utgör en viljeriktning för var det ska planeras för nya bostäder och verksamheter. 
Kommunen har även ett av kommunfullmäktige antaget 
bostadsförsörjningsprogram.  
 
Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att 
sedan sälja till markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning 
genom markanvisning där kommunen anlitat ett oberoende externt 
värderingsinstitut. Då är det kommunen själv som är exploatör. 
 
I de fall marken ägs av en privat aktör finns möjlighet för en byggherre att anta 
rollen som exploatör. Kommunen och exploatören samverkar genom att kommunen 
tar fram en detaljplan för exploatörens räkning. Vid genomförandet av en sådan 
detaljplan behövs ofta exploateringsavtal mellan parterna. 
 
Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur 
finansieringen ska ske beslutas av kommunens politiker och tillämplig lag. 
Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av kommunens politiska 
ambition. 

1.1 Syfte 
Syftet med riktlinje för exploateringsredovisning är att förtydliga Tierps kommuns 
tillämpning av olika finansieringsformer vid exploatering med hänsyn taget till det 
redovisningsmässiga regelverket kring markexploatering.  
 
Syftet med riktlinjen är även att tydliggöra hur investeringar hanteras från det att 
investeringarna planeras från markköp och detaljplaneprocess, till dess att 
tillgångarna har omsatts eller överförts till anläggningsregistret. Syftet är även att 
tydliggöra hur en rättvisande bild i redovisningen skapas kring vilka verkliga 
kostnader och intäkter som exploateringen ifråga har gett upphov till. 

1.2 Lagen och rekommendationer 
Processen för att genomföra exploatering och exploateringsredovisningen är styrda 
av ett flertal lagar och rekommendationer och nedan ses ett utdrag:  
 
Plan och bygglagen (2010:900) beskriver allt ifrån hur en detaljplan ska förstås och 
genomföras till begrepp som medfinansieringsersättning, exploateringsersättning 
och gatukostnadsersättning.  
 
Lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
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Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
 
Denna riktlinje följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och 
definition av investering. Dessa rekommendationen gäller för redovisningsskyldiga 
enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

1.3 Avgränsning 
Mark som köps in som markreserv där syftet inte direkt kan kopplas till något 
exploateringsprojekt är frikopplat från exploateringsprocessen.  
 
Utgifter för exempelvis el, värme och bredband hanteras av respektive leverantör 
och omfattas inte av exploateringsredovisningen. 
 
Denna riktlinje omfattar inte de kommunalägda bolagens redovisning.  
 
Denna riktlinje kommer endast översiktligt att redogöra för olika tillgångsslag. Se 
även kommunens Riktlinje för investeringar samt Anvisning för 
investeringsredovisning. 
 
Denna riktlinje avgränsas till att ej omfatta hantering av moms eller upphandling, 
utan detta förutsätts följa gällande lagar och praxis.  
 
Riktlinje för exploateringsredovisning berör endast detaljplaner i syfte att 
exploatera på kommunens eller annans mark. Detaljplaner i syfte att bevara eller 
bekräfta rådande förhållanden, d.v.s. det ansvar som medföljer planmonopolet 
härrör inte denna riktlinje. 

1.4 Definition exploatering och klassificering 
Kommunen ska hantera ett detaljplaneområde som ett exploateringsområde enligt 
denna riktlinje när marken ska förädlas för olika ändamål och det klart framgår att 
området beskaffats med kvartersmark/tomtmark som är försäljningsbar, d.v.s. 
omsättningstillgång.  
 
Exploateringar kan delas in enligt de förutsättningar (och beteckningar) som 
Boverket anger. 
 
Exploateringsverksamheten följer samma faser som övriga investeringar enligt 
riktlinje för investering, men det kan förekomma att exploateringen är i flera faser 
samtidigt.  
 
Klassificering 
Tomtmark/kvartersmark som har planlagts av kommunen i avsikt att försäljas är 
inte avsedd för stadigvarande bruk och klassas därmed som omsättningstillgång.  
 
I markexploateringsverksamheten ingår att bygga kompletterande gemensamma 
anordningar som gator och grönområden, det vill säga anläggningstillgångar. Se 
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kommunens Riktlinje för investeringar samt Anvisning för investeringsredovisning 
för definition.  

2. Faser samt ansvar och beslut 
Ur ett redovisningsperspektiv behandlas exploateringsekonomin inom olika faser. 
Faserna i processen för att genomföra exploatering speglas i processen för att 
genomföra investeringar. I varje fas förfinas de kalkyler som ligger till grund för 
besluten som rör exploateringen. 
 
Bild: Översikt över vilka beslutsunderlag som ska finnas med i vilka faser vid ett 
investerings-eller exploateringsprojekt, samt vem som fattar beslut innan övergång 
till nästa fas.  
 

 Kalkyler som löpande finns med och utgör 
beslutsunderlag, förfinas vid varje ny fas 

*Kalkylen krävs endast om investeringen kräver detaljplan och/eller utgör exploatering 

 

Faser i 
investerings-  
och exploaterings- 
projektet 

Behovs-
utred-
ning 

Plan-
kalkyl* 

Drift-
kalkyl 
eller 
LCC-
kalkyl 

Tomt-
försälj-
nings-
kalkyl* 

Total-
utgifts-
och 
inkomst-
kalkyl 

Netto-
exploa-
terings-
kalkyl* 

Instans för beslut innan 
övergång till nästa fas  

1. Initiering och 
behovsutredning 

X X X  X X Investeringsgruppen bereder priorit-
eringslistan av äskade investerings-
projekt till budgetberedningen.  

KF beslutar om investeringar i Plan 
för Tierps kommun. 

KS beslutar om detaljerad invest-
eringsbudget respektive totalutgift. 

2. Utredning och 
fysisk planering 

Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

X X X X X X KS beslutar om planbesked 

KS alternativt KF beslutar om 
detaljplan och även totalutgift om 
det rör exploatering. 

 
Inför fas 3 aktiveras projektet som investering och tilldelas projektnummer 

 

Ekonomichef säkerställer att 
investeringsprojektet har beslutad 
totalutgift eller årligt anslag i budget. 
Ger därefter starttillstånd1. 

3. Planering inför 
genomförande 

  X X X X Eventuell avvikelse kan kräva nytt 
beslut om totalutgift och 
ombudgetering i KS eller 
tilläggsbudgetering i KF innan 
projektet får fortsätta. 

4. Genomförande   X X X X Utfall och prognos följs löpande.  

Årlig uppföljning av investeringar 
ingår i årsredovisningen som KF 
behandlar. 

5. Försäljning 
 
Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

   X X X Beslut om försäljning fattas av KF, 
KS eller delegat.  

Utfall och prognos följs löpande. 

Årlig uppföljning ingår i 
årsredovisningen som KF 
behandlar. 
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6. Slutredovisning   X X X X Slutredovisning av projekt över 
45 pbb behandlas av KS. Delges KF 
i samband med årsredovisning. 

1 Starttillstånd: För alla investeringsprojekt gäller att: Det krävs starttillstånd av ekonomichef för att påbörja fasen Planering inför 
genomförande. Dvs ekonomichef säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt behovsutredning. 

För investeringsprojekt över 45 pbb gäller dessutom att: Det kan krävas ytterligare starttillstånd om det finns en förväntad avvikelse. Se 
Riktlinje för investering, avsnitt 3.4.1 

 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens exploateringsverksamhet och 
markägande. Enligt reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen 
alternativt kommunfullmäktige mandat att genomföra förvärv och försäljning av 
fastigheter. 
 
Planbesked fattas av kommunstyrelsen. 
 
Detaljplaner antas av kommunstyrelsen vid standardförfarande eller 
kommunfullmäktige vid utökat förfarande.  
 
Utskott samhällsbyggnad föreslår tilldelning av markanvisningar och 
markanvisningsavtal som godkänns av kommunstyrelsen.  
 
Exploateringsavtal ska godkännas av kommunstyrelsen. Detaljplanen ska antas först 
när godkännandet av exploateringsavtalet har fått laga kraft och ej längre är 
överprövningsbart.  
 
För att ett exploateringsavtal ska vara giltigt ska det först vara undertecknat av 
samtliga parter med rätt att teckna avtal, för att sedan godkännas av 
kommunstyrelsen. Exploateringsavtalet är giltigt när överprövningstiden gått ut och 
endast om detaljplanen i fråga antas och vinner laga kraft.  
 
Inför beslut ska det ansvariga organet säkerställa att finansieringen av 
exploateringen följer tillämplig lag och kommunens politiska ambition. 
 
Inför varje fas i exploateringen ska berörda kommunala bolag vara informerade. 
Bolagen ska lämna in en sammanställning av kalkylunderlag där de påverkas av 
exploateringen. 

2.1 Fas initiering och behovsutredning 
Översiktsplanen anger hur en kommun ska utvecklas, och den utgör en strategisk 
avsiktsförklaring och utgångspunkt till den första fasen, initiering och 
behovsutredning. Fasen uppkommer främst då det finns en efterfrågan på t.ex. 
förändring av lag- eller miljökrav, fler tomter eller förskoleplatser, förändrade 
politiska ambitioner, extern förfrågan från exploatör eller privata aktörer och inspel 
från näringsliv.  
 
I fasen initiering och behovsutredning ska den verksamhet inom kommunen som 
har ett behov av exploatering, inkomma med en behovsutredning enligt Anvisning 
för investeringar. Därefter tas en plankalkyl fram som avgränsas till de utgifter som 
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uppkommer under planprocessen fram till antagandet av detaljplanen. Framtida 
inkomster som kan uppkomma efter en antagen detaljplan är svåra att uppskatta. 
 

-Kostnader som uppkommer för att ta fram behovsutredning samt 
utredningsmaterialet kostnadsförs direkt när kommunen är exploatör. 

 2.1.1 Kalkyler  

Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och olika steg. 
Genom t.ex. avgifter för planläggning, markförsäljning till extern byggherre, 
tomtförsäljning till privatpersoner, genom gatukostnadsersättning och/eller med 
skattemedel. Hur finansieringen ska ske beslutas av kommunens politiker och 
tillämplig lag. Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av 
kommunens politiska ambition. 
 
Ett exploateringsområde ska klart avgränsas. Ekonomin begränsas till 
detaljplaneområdet samt eventuellt övriga investeringar/eller bidrag som behövs till 
följd av detaljplanen.  
 
Exploateringsresultatet, vinster och förluster som uppkommer vid försäljning av 
tomtmark, d.v.s. försäljning av omsättningstillgång ska räknas in i balanskravet, 
men ska inte ingå i kommunens driftbudget. Motiveringen är att 
exploateringsverksamhetens resultat ska finansiera framtida avskrivningar av 
exploateringsområdets allmänna platsmark.  
 
Vid uppföljning av exploateringsekonomin krävs ett antal kalkyler som ska följas 
upp löpande under exploateringsprocessen. 
  
Plankalkylen avgränsas till de utgifter som uppkommer under planprocessen fram 
till antagandet av detaljplanen. Plankalkylen omfattar ej kostnaden för 
genomförandet av detaljplanen eller framtida drift och underhåll. Plankalkylen 
används inför och inom fasen utredning och fysisk planering. Plankalkylen kan 
komma att behöva revideras under planprocessens gång och detta ska hanteras i 
kommunens normala budgetprocess.  
 
I driftkalkylen avgränsas driftkostnader som avser framtida drift och underhåll av 
allmän plats. Inom driftkalkylen ska det finnas en uppskattning av 
anläggningstillgångarnas komponenter och dess avskrivningstider och övrig 
löpande drift såsom t.ex. snöskottning och elkostnader. Se kommunens Riktlinje för 
investering samt Anvisning för investeringsredovisning. 
 
Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter 
vid försäljning och kostnader för omsättningstillgången. Vanligtvis gör kommunen 
en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig prisnivå. 
Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens 
gällande marktaxa antagen av kommunfullmäktige komma att användas.  
 
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator 
som betjänar exploateringsområdet. Det vill säga, en avstämning med faktiska 
nedlagda utgifter på exploateringsområdet bör påverka tomtpriserna.  
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Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA kan i vissa fall ingå i underlaget för 
beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen.  
 
Beräkning av eventuella utgifter per tomt görs vanligtvis med schablon per 
kvadratmeter. Ibland särredovisas utgifterna på grund av investeringsmomsen. 
 
Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och 
utbetalningar”, som avgränsas till att genomföra detaljplanen när kommunen är 
exploatör och omfattar inte framtida drift och underhåll. Nettoexploateringskalkylen 
kan även användas vid extern exploatör.  
 
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela 
exploateringsprocessen för att säkerställa att exploateringen t.ex. inte är 
skattefinansierad. Nettoexploateringskalkylen kan även användas vid uppföljning 
av koncernens påverkan av den totala exploateringen.  
 
Inbetalningar  
-Ersättning vid försäljning 
-Bidrag 
-Medfinansieringsersättning (vid extern exploatör) 
-Exploateringsersättning (vid extern exploatör) 
-Gatukostnadsersättning  
 
Utbetalningar 
-Anläggningstillgångar, tex allmän platsmark samt tomter för eget bruk 
-Immateriella tillgångar (ledningsrätter och servitut) (väsentliga värden) 
-Omsättningstillgångar (tomtmark dvs kvartersmark) 
-Investeringsbidrag till statlig infrastruktur (Medfinansieringsavtal) 

2.2 Fas utredning och fysisk planering 
När kommunen är exploatör så har kommunen bekostat detaljplanen och 
kommunen kommer därmed att ta ut planavgifter samt intäkter för tomtmarken för 
området.  
 
Vid extern exploatör ägs marken av en privat aktör och kommunen kan teckna ett 
exploateringsavtal och kommunen kommer inte att ta ut planavgifter för området.  
 
När kommunen är exploatör finansieras fasen utredning och fysisk planering främst 
av planavgift, men även via skattefinansiering. 
  

-Framtida intäkter för planavgifter möjliggörs när detaljplanen är 
antagen, och intäkter i form av planavgifter intäktsförs när 
bygglovsavgifterna intäktsförs efter antagen detaljplan. Vanligtvis i fasen 
slutredovisning. 
 
-Utgifterna vid fasen utredning och fysisk planering kostnadsförs direkt. 
Detta kan avse kostnader för framtagande av detaljplan samt utredningar 
av det som planeras. 
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Vid denna fas kan beslut tas om den allmänna platsmarken ska finansieras med 
gatukostnadsersättning och en utredning ska utföras. Utgifter för detta kostnadsförs 
direkt.  

-Intäkt för gatukostnadsersättning redovisas direkt vid försäljningstillfället 
och periodiseras ej. 

 
När extern part är sökande till detaljplanen finansieras fasen av planbesked, 
planavtal och/eller exploateringsavtal. I fasen utredning och fysisk planering bör det 
framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Under planprocessens 
gång formas exploateringsavtalet.  
 

-Blir inte en extern exploatörs detaljplan antagen kan kommunen bli 
återbetalningsskyldig för den arbetstid och de utredningar som kommunen 
har lagt ner på detaljplanen. Detta kostnadsförs direkt. 

2.2.1 Ekonomi exploateringsavtal 

Kommunens riktlinje för exploateringsavtal och markanvisningsavtal ligger till 
grund för vad ett exploateringsavtal bör innehålla. Under planprocessens gång 
kommer exploateringsavtalet att förhandlas och uppdateras för att motsvara 
detaljplanens genomförandefrågor, kostnadsfördelning med mera.  
 
Exploateringsavtalet reglerar parternas åtaganden i samband med genomförandet av 
en detaljplan. Vidare är exploateringsavtalet ett verktyg för reglering av 
kommunens ersättning för de kostnader som uppstår för kommunen till följd av 
genomförandet av en detaljplan, dvs exploateringsersättning.  
 
Allmän plats hos extern exploatör-Kommunen bygger 
Om kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggandet av allmän 
plats inom detaljplaneområdet kan betalning från exploatören till kommunen ske 
löpande i takt med att området byggs ut eller som engångsbetalning till exempel när 
bygglov beviljas. När exploateringsersättningen ska erläggas regleras normalt i 
exploateringsavtalet. 
 

-Kommunen bokför tillgången löpande. Kommunen delar upp de bokförda 
värdena i komponenter och dessa kostnadsförs enligt avskrivningstid. 
Kommunen står för framtida drift och underhåll. 
 
-Intäkten (exploateringsersättningen) periodiseras över 
investeringsperioden och intäktsredovisas när intäktskriterierna är 
uppfyllda och det inte längre finns någon förpliktelse gentemot exploatören 
att redovisa som skuld i balansräkningen. Det innebär att intäkten ska 
redovisas när kommunen har rätt till ersättningen, dvs. i den takt som 
kommunen fullgör sitt åtagande avseende investeringens genomförande. 

 
Allmän plats hos extern exploatör- Exploatören bygger 
Utbyggnaden av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, när exploatören 
äger marken, kan även ske av exploatören. Området överlåts till kommunen efter 
besiktning och utan ersättning från kommunen (eller ersättning med en ersättning 
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som väsentligt understiger tillgångens verkliga värde och som varit föremål för 
upphandling). I detta fall ska kommunen värdera tillgången till verkligt värde. 
 

-Kommunen bokför värdet som en intäkt (exploateringsersättning) direkt i 
resultaträkningen och motsvarande belopp som en tillgång i 
balansräkningen. Kommunen delar upp de bokförda värdena i 
komponenter och dessa kostnadsförs enligt avskrivningstid. Kommunen 
står för framtida drift och underhåll.  

 
Med hänvisning till självkostnadsprincipen kan kommunen debitera exploatören en 
administrativ ersättning för den handläggningstid som inte kan hanteras inom ramen 
för exploateringsersättningen.  
 

-Intäkten för den administrativa ersättningen bokförs direkt i 
resultaträkningen. 

 
Vid enskilt huvudmannaskap utför exploatören utbyggnad av allmän plats och 
anläggningarna överlåts vanligtvis till en gemensamhetsanläggning. Exploatören 
ansvarar och bekostar samordning med eventuell befintlig 
gemensamhetsanläggning eller övriga exploatörer/byggherrar inom området samt 
förrättningskostnader.  
 

-Kommunen står ej för framtida drift och underhåll och övertar ej 
anläggningen. 

 
Om kommunen har en kostnad för bidrag till statlig eller regional infrastruktur som 
har ett samband med genomförandet av exploatörens detaljplan, så kan 
medfinansieringsersättning tas ut av berörda exploatörer, om den väg eller järnväg 
som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas 
av detaljplanen kan antas öka i värde. 
 

- Medfinansieringsersättningen redovisas direkt i resultaträkningen enligt 
RKRs intäktskriterier. 

 
Innan exploateringen går över i fas planering inför genomförande ska det 
säkerställas att ekonomin och politiska beslut följer kommunens ”Riktlinje för 
investeringar”.  

2.2.2 Ekonomi markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal tecknas med byggherren när kommunen äger marken. 
Kommunens Riktlinje för markanvisningar samt exploateringsavtal definierar 
förfarandet av markprissättning samt hantering av eventuell handpenning och 
markanvisningsavgift. 
 

-Handpenning bokförs som en förutbetald intäkt om den ska avräknas på 
köpeskillingen. Intäkten bokförs enligt överlåtelseavtalet vid Fas 
försäljning. 
 
-Markanvisningsavgift bokförs som en intäkt direkt i resultaträkningen. 
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2.3 Fas planering inför genomförande 
När kommunen är sökande till detaljplanen och detaljplanen är antagen och det är 
bestämt vad som ska byggas påbörjas planering inför genomförandet.  
 
Vid fasen planering inför genomförandet och när detaljplanen är antagen sker 
omklassificering av tillgångsslaget råmark i markreserven till 
kvartersmark/tomtmark. Kvartersmark/tomtmark är tillgångar som ej är avsedda för 
stadigvarande bruk, d.v.s. omsättningstillgångar. 
 
Projektering och övriga utgifter inom denna fas bokförs som investering. Dess 
utgifter fördelas på kvartersmark (omsättningstillgång) och allmän platsmark 
(anläggningstillgång) enligt detaljplanen. Tidredovisning för projektledare (timlön 
inkl PO) får aktiveras mot anläggningstillgångar.  
 
Finansieringsformen hänvisas till det politiska beslut som togs innan föregående 
fas. Där ska det framgå hur investeringarna ska finansieras av kommande 
försäljningar. Tillämpliga kalkyler enligt ovan ska användas löpande vid 
uppföljning.  

 
Samhällsbyggnad behöver löpande stämma av marknaden så att kalkylerna ser ut att 
följa den politiska ambitionen för området.  
 
Om det beslutas att exploateringsprojektet inte ska genomföras, eller att projektet av 
någon annan anledning inte genomförs, ska de utgifter som bokförts på projektet 
kostnadsföras. Genomförandetiden i detaljplanen kan ge en indikation på den 
tidsrymd inom vilken projektet var tänkt att genomföras.  
 
Innan exploateringen går över i fas Genomförande ska det säkerställas att ekonomin 
och politiska beslut följer kommunens Riktlinje för investeringar.  

2.4 Fas genomförande 
Under genomförandefasen genomförs detaljplanen. 
 

-Enligt detaljplanen byggs den allmänna platsmarken i form av 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.  
 
-Tillgångar som förvärvats genom gåva eller byte, ska redovisas till sitt 
verkliga värde vid förvärvstidpunkten. 

 
Om kommunen har en kostnad för bidrag till statlig eller regional infrastruktur som 
har ett samband med genomförandet av detaljplanen ska bidraget tas med som 
underlag i nettoexploateringskalkylen.   
 

-Bidraget till statlig eller regional infrastruktur redovisas antingen som 
kostnad under avtalsåret eller som tillgång i balansräkningen 
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För mer ingående beskrivning om hur kommunen hanterar sina investeringar 
hänvisas till Tierps kommuns Riktlinje för investering samt Anvisning för 
investeringsredovisning. 
 
Innan exploateringen går över i fas försäljning ska det säkerställas att ekonomin och 
politiska beslut följer kommunens ”Riktlinje för investering”.  

2.5 Fas försäljning 
Det är önskvärt, ur bland annat ett projekteringsperspektiv, att försäljning av 
kvartersmark inte sker förrän genomförandefasens skede 1 är färdig.  
 

-Vid försäljning av omsättningstillgång bokförs intäkten som 
verksamhetens intäkter med exploateringsområdets objektsnummer. 
Samtidigt bokförs anskaffningsvärdet som en minskning av 
omsättningstillgångar och som verksamhetens kostnader med 
exploateringsområdets objektsnummer. Handpenning balanseras och hela 
försäljningsintäkten bokförs först vid kontraktsdatum. Även eventuella 
försäljningskostnader bokförs som direkta kostnader. Tidpunkt för 
intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde 
till tillgången enligt köpeavtalet. 

 
Tillämpliga kalkyler ska användas löpande vid uppföljning. Vid fasen försäljning 
behöver köpeskillingen säkerställas, tex sker försäljning till marknadsvärde, hur ser 
kommunens tomttaxa ut i förhållande till utgiftskalkylerna. 

2.6 Fas slutredovisning 
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet, eller ett skede eller etapp är klar 
ska slutredovisning ske enligt kommunens Riktlinje för investeringar. Detta sker när 
inga fler utgifter beräknas belasta projektet inom närmsta tiden eller att det 
konstateras att ytterligare tomter inte kommer att försäljas inom snar framtid. En 
årlig genomgång ska göras i samband med bokslutet där en bedömning ska göras 
om projektet ska slutredovisas.  
 
Då exploateringsområden vanligtvis är fleråriga och kan kräva olika skeden vid 
genomförandet ska slutredovisning lämnas vid färdigställandet av det första skedet 
om beloppet uppgår till vad Riktlinje för investeringar anger.  
 
Eftersom exploateringsprojekt vanligtvis är fleråriga krävs politiskt beslut på 
totalutgifter. Detta gör det möjligt för politiken att jämföra beslutade totalutgifter 
och anslag med exploateringens totala utfall. Detta ska specificeras i 
slutredovisningen av exploateringen.  
 

-Eventuella utgifter och inkomster som tillkommer efter att ett 
exploateringsprojekt slutredovisats bokförs direkt i resultaträkningen. 
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att upphäva gällande riktlinje för investeringar från 2015-12-15 (KS § 
37/2015) 
 
Sammanfattning av ärendet 
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1. Inledning 
Denna riktlinje anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i Tierps kommun. 
Riktlinjen omfattar både investeringar som klassificeras som immateriella och 
materiella anläggningstillgångar.  
 
Investeringsverksamheten i kommunen är omfattande och en investering påverkar 
ekonomin under lång tid. Det är därför väsentligt att det är ”rätt” investeringar som 
genomförs, att de bygger på bra beslutsunderlag, att beslutsprocessen är tydlig samt 
att processerna är effektiva. 
 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kommunens tillgångar, lokalförsörjning 
och lokalanvändning. I ansvaret ingår bland annat att besluta om ägardirektiv, 
policyers, mål och riktlinjer för verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar 
årligen om en investeringsplan i samband med beslut om budget. Beslutsattestanter 
och ansvariga chefers ansvar regleras i rutin Definitioner och ansvar vid 
investering.  

1.1 Syfte  
Syftet med denna riktlinje är att skapa en tydlighet kring hur investeringar ska 
hanteras i Tierps kommun för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvisande 
redovisning. Målsättningen är att klargöra processen för att genomföra investeringar 
och att redogöra för dess beslutsprocess. 

2. Definition investering 
Denna riktlinje följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och 
definition av investering. Dessa rekommendationen gäller för redovisningsskyldiga 
enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

2.1 Kriterier för investering 
En investering är en anskaffning av en materiell eller immateriell 
anläggningstillgång som uppgår till ett väsentligt belopp och är avsedd för innehav 
stadigvarande i verksamheten. Det ska vara sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna, eller den servicepotential som har samband med investeringen kommer 
kommunen till del. 
 
I Tierps kommun ska följande två kriterier samtidigt vara uppfyllda för att 
anskaffningen ska få redovisas som investering:  
• Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år  
• Anskaffningsvärdet måste uppgå till minst ett (1/2) prisbasbelopp (= 1/2 pbb 23 
800 kr 2021, exklusive avdragsgill moms).  
 
Vad som ingår i anskaffningsvärdet för en tillgång beskrivs i Tierps kommuns 
Anvisning för investeringsredovisning.  
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Vid en anskaffning av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en 
investering ska kostnadsföring ske, det vill säga belasta verksamhetens resultat 
under samma år som anskaffningen sker. 

2.1.1 Finansiell leasing 

Ett leasingavtal (hyresavtal) klassificeras som ett finansiellt leasingavtal, dvs som 
en investering om det innebär, att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas 
med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till kommunen. 
Ett finansiellt leasingavtal påverkar både kommunens balansräkning och 
resultaträkning. Undertecknande av finansiella leasingavtal sker enligt beslutet 
bemyndigande att underteckna handlingar (firmatecknare). 

2.1.2 Exploatering 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier benämns markexploatering. I 
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande 
gemensamma anordningar (allmän platsmark) som gator och grönområden m.m. 
Dessa investeringar hanteras inom ramen för processen för att genomföra 
investeringar.  
 
För mer information gällande hur Tierps kommun hanterar 
exploateringsredovisning hänvisas till ”Riktlinje för exploateringsredovisning”.  

2.1.3 Investeringsbidrag 

Investeringsbidrag som lämnas till statlig infrastruktur (medfinansiering) kan 
antingen tas upp som kostnad samma år eller tas upp i balansräkningen under 
posten lämnade bidrag till statlig infrastruktur. 
 
Medfinansiering till statlig infrastruktur ska inte tas upp i investeringsbudgeten. 
Beslut om medfinansiering till statlig infrastruktur ska fattas av kommunstyrelsen 
vid belopp över 45 pbb och ska fattas av kommunfullmäktige vid belopp över 500 
pbb med Medfinansieringsavtalet som grund. Tas medfinansieringen upp i 
balansräkningen innebär det att verksamheten får en utökad driftkostnad under ett 
antal år. Budgetberedningen ska informeras om anslagsbehov från det år som 
avtalet blir undertecknat. 
 
Offentliga investeringsbidrag som kommunen erhåller tas upp i balansräkningen 
som en skuld. Denna skuld påbörjas att upplösas när tillgången är färdigställd och i 
takt med att anläggningstillgången skrivs av. 
 
Se kommunens riktlinje för exploateringsredovisning för hantering av 
medfinansieringsersättning, exploateringsersättning och gatukostnadsersättning när 
exploatering sker i egen regi eller via extern exploatör.  
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2.2 Avskrivning, komponenter, nedskrivning, utrangering och 
kapitalkostnad 

2.2.1 Avskrivning 

Redan i fasen initiering och behovsutredning ska en plan fastställas för hur en 
planerad anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av. Se 
kommunens Anvisning för investeringsredovisning vad som gäller vid fastställande 
av avskrivningsplan.  

2.2.2 Komponenter 

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder, där 
varje komponent har en betydande roll i projektets redovisning, tillämpas 
komponentavskrivning. Inför slutredovisning görs en individuell bedömning av 
ansvarig projektledare med procentuell fördelning av komponenterna.  
 
Tierps kommun tillämpar följande riktmärken för komponenter och 
nyttjandeperioder: 
 

Kategori för 
investering Komponenter 

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika 
nyttjandeperioder, där varje komponent har en betydande 
roll i projektets redovisning, tillämpas komponentavskrivning. 
Inför slutredovisning görs en individuell bedömning av 
ansvarig projektledare med procentuell fördelning av 
komponenterna.  

Markreserv Råmark Samtliga verksamhetsfastigheter, publika fastigheter och 
övriga fastigheter innehåller råmark (andel kvm), del i 
markreserven: nyttj.period 0 år-oändlig 

Botten Bestående grundläggning, dagvattendammar/ytavledning) 
nyttj.period 70-99år 

Topp Topplager som behöver underhållas, tex slitlager, gröna ytor, 
träd och buskar) nyttj.period 20-50 år  

Övrigt  Möbler, konst, markinventarier eller övriga installationer) 
nyttj.period 0-20år  

Publika fastigheter 
dvs gator, G/C vägar, 

torg, parkeringar, 
broar, lekplatser, 

parker m.m. 

Belysning Nyttj.period 20-30år 

Stomme 
 

Bjälklag, väggar, grund) nyttj.period 80 år 

Yttre skal Tak, fasad, fönster, dörrar) nyttj.period 40 år 

Ventilation Nyttj.period 25 år 

Installationer Hissar, värme och kyla, el, solcellsanläggning) nyttj.period 
20år 

Byggnadsinventari
er 

T ex tjänar rörelseändamål, t ex storköksutrustning) 
nyttj.period 15-25år 

Inre ytskikt Vägg, golv, innertak, larm/passagesystem, vanlig 
köksutrustning) nyttj.period 10-15år 

Mark Nyttj.period 0 år-oändlig (markreserv enligt ovan) 

Markanläggningar Kan delas upp enligt publika fastigheter ovan) 0-99år 

Markinventarier Med lätthet flyttas/säljas, som inte sitter fast) nyttj.period 0-
20 år 

Verksamhetsfastighet
er/övriga fastigheter 

Konst 0år 
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2.2.3 Nedskrivning 

Anläggningstillgångar som används i kommunala verksamheter som därmed är 
skattefinansierade eller regleras av självkostnadsprincipen ska tillämpa RKRs 
rekommendation gällande nedskrivningar. Se kommunens Anvisning för 
investeringsredovisning vad som gäller vid nedskrivning.  
 
Beslut om nedskrivning (över 45 pbb) av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar ska fattas av Kommunstyrelsen om nedskrivningen inte ska 
ske i samband med investering och en komponentnedskrivning sker. Beslut om 
återföring av nedskrivning fattas av Kommunstyrelsen.  

2.2.4 Utrangering och avyttring av anläggningstillgång 

En materiell anläggningstillgång ska inte längre redovisas som tillgång när den har 
avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en framtida 
avyttring. Verksamhetens bokförda tillgångar ska årligen stämmas av.  En 
utrangering belastar verksamheten då det bokförda värdet kostnadsförs. 
 
Inför varje försäljning, avyttring eller utrangering av en anläggningstillgång ska 
verksamheten meddela ekonomienheten.  
 
Beslut om utrangering (över 45 pbb) av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar ska fattas av Kommunstyrelsen om utrangeringen inte ska ske 
i samband med investering och en utrangering av komponent sker.  
 
Anläggningstillgångar som inte längre stadigvarande behövs i kommunen kan 
säljas. Resultat av försäljning av samtliga anläggningstillgångar får inte budgeteras i 
verksamheternas driftbudget, men resultatet av försäljningen bokförs hos 
verksamheten. Blir det ett negativt resultat måste verksamheten kompensera detta 
genom rationaliseringar. Ett eventuellt positivt resultat ska öka kommunens resultat 
och inte användas till andra driftkostnader.   

2.2.5 Kapitalkostnad 

Verksamheterna som nyttjar en anläggningstillgång belastas årligen med en intern 
kapitalkostnad. Kapitalkostnaden består av avskrivning och internränta. Tierps 
kommuns internränta beräknas utifrån SKRs årliga förslag och redovisas som en 
intern intäkt under ansvaret hos finansieringen. Finansieringen belastas med de 
verkliga räntekostnaderna som kommunen har för upptagna lån.  
 
Debitering av internränta påbörjas redan när investeringen införskaffas och är inom 
pågående uppbyggnad. Debitering av avskrivningen påbörjas när investeringen tas i 
bruk. Slutlig tilldelning av ram för kapitalkostnader sker från verksamheten för 
finansiering efter att slutredovisning skett.  
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2.2.6 Investeringsmoms 

Kommuner har till skillnad från bolag, två momssystem. Inför anskaffning av 
investering, ändrad användning eller överlåtelse av investering måste 
investeringsmomsen beaktas. Omfattande kostnader kan uppkomma. Eventuell 
kostnad för momsjustering som uppstått vid försäljning eller ändrad användning 
belastar verksamheten.  

3. Processen för att genomföra investeringar 
Tierps kommuns investeringsbudget delas upp enligt gällande plandokument, ”Plan 
för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet”. Exploateringsbudgeten specificeras 
med en nettoexploateringskalkyl som består av beräknade totalutgifter och 
totalinkomster. 

3.1 Faser i processen för att genomföra investeringar 
Nedan visas Tierps kommuns faser i processen för att genomföra investeringar. 
 
Bild: Investeringens faser (dvs projektmodellen) och hur de olika faserna hanteras i 
redovisningen

 
 
Bild: Översikt över vilka beslutsunderlag som ska finnas med i vilka faser vid ett investerings-
eller exploateringsprojekt, samt vem som fattar beslut innan övergång till nästa fas.  

 Kalkyler som löpande finns med och utgör 
beslutsunderlag, förfinas vid varje ny fas 

*Kalkylen krävs endast om investeringen kräver detaljplan och/eller utgör exploatering 

 

Faser i 
investerings-  
och exploaterings- 
projektet 

Behovs-
utred-
ning 

Plan-
kalkyl* 

Drift-
kalkyl 
eller 
LCC-
kalkyl 

Tomt-
försälj-
nings-
kalkyl* 

Total-
utgifts-
och 
inkomst-
kalkyl 

Netto-
exploa-
terings-
kalkyl* 

Instans för beslut innan 
övergång till nästa fas  

1. Initiering och 
behovsutredning 

X X X  X X Investeringsgruppen bereder priorit-
eringslistan av äskade investerings-
projekt till budgetberedningen.  

KF beslutar om investeringar i Plan 
för Tierps kommun. 

KS beslutar om detaljerad invest-
eringsbudget respektive totalutgift. 

2. Utredning och 
fysisk planering 

Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

X X X X X X KS beslutar om planbesked 

KS alternativt KF beslutar om 
detaljplan och även totalutgift om 
det rör exploatering. 
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Inför fas 3 aktiveras projektet som investering och tilldelas projektnummer 

 

Ekonomichef säkerställer att 
investeringsprojektet har beslutad 
totalutgift eller årligt anslag i budget. 
Ger därefter starttillstånd1. 

3. Planering inför 
genomförande 

  X X X X Eventuell avvikelse kan kräva nytt 
beslut om totalutgift och 
ombudgetering i KS eller 
tilläggsbudgetering i KF innan 
projektet får fortsätta. 

4. Genomförande   X X X X Utfall och prognos följs löpande.  

Årlig uppföljning av investeringar 
ingår i årsredovisningen som KF 
behandlar. 

5. Försäljning 
 
Fasen ingår om invester-
ingen kräver detaljplan 
och/eller utgör exploatering 

   X X X Beslut om försäljning fattas av KF, 
KS eller delegat.  

Utfall och prognos följs löpande. 

Årlig uppföljning ingår i 
årsredovisningen som KF 
behandlar. 

6. Slutredovisning   X X X X Slutredovisning av projekt över 
45 pbb behandlas av KS. Delges KF 
i samband med årsredovisning. 

1 Starttillstånd: För alla investeringsprojekt gäller att: Det krävs starttillstånd av ekonomichef för att påbörja fasen Planering inför 
genomförande. Dvs ekonomichef säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt behovsutredning. 

För investeringsprojekt över 45 pbb gäller dessutom att: Det kan krävas ytterligare starttillstånd om det finns en förväntad avvikelse. Se 
avsnitt 3.4.1 

 

3.1.1 Fas initiering och behovsutredning 

Fasen initiering och behovsutredning uppkommer då det finns en efterfrågan på 
t.ex. förändring av lag- eller miljökrav, fler tomter eller förskoleplatser, förändrade 
politiska ambitioner, extern förfrågan från exploatör eller privata aktörer och inspel 
från näringsliv, eller ett behov inom verksamheten.  
 
I fasen initiering och behovsutredning ska den verksamhet inom kommunen som 
har ett behov av en investering inkomma med ett investeringsbehov till 
investeringsgruppen som bereder en bruttolista och föreslår prioritering till 
budgetberedningen inför kommunens årliga investeringsplan. Detta gäller oavsett 
om det är kommunen eller kommunens bolag som ska investera. 

3.1.1.1 Behovsutredning 

Till investeringsgruppen ska det redovisas ett första utkast av dokumentet 
”Behovsutredning” samt redovisade kalkyler enligt tabellen ovan i fasen initiering 
och behovsutredning. Det är alltid initiativtagaren till investeringen som upprättar 
en behovsutredning.  
 
Behovsutredningen uppdateras i fasen utredning och fysisk planering och för 
investeringar över 45 pbb skall behovsutredningen registreras enligt rutin av den 
verksamhet som slutligen kommer att belastas med kapitalkostnader. Se 
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kommunens Anvisning för investeringsredovisning vad en behovsutredning ska 
innehålla.  
 
Samtliga utgifter som uppkommer i fasen initiering och behovsutredning 
kostnadsförs direkt i driften hos initiativtagaren till investeringen. 
 
Det måste finnas ett beslut om totalutgift av kommunstyrelse/kommunfullmäktige 
med hänvisning till behovsutredningen innan investeringen kan övergå till fasen 
planering inför genomförande.   

3.1.1.2 Kalkyler 

Beroende på typ av investering ska behovsutredningen kompletteras med 
ekonomiska kalkyler som uppdateras alltefter processen för investering fortskrider.  
 
Plankalkyl (om kommande investering kräver ny detaljplan) Initiativtagare till 
planen skall äska om medel avseende driftkostnader för framtagande av 
detaljplanen.  
 
Driftkalkylen avgränsas till tillkommande driftkostnader som avser framtida drift 
och underhåll av investeringen. Framtida driftkostnader kan vara t ex snöröjning, 
årligt underhåll eller elkostnader. Inom driftkalkylen ska det finnas en uppskattning 
av tillgångens avskrivningstider och den årliga kostnaden för detta. Alternativt en 
internhyra som motsvarar genomsnittet av driftkostnaderna. Vid större investeringar 
(ej publika fastigheter) kan det krävas LCC-kalkylering-
livcykelkostnadskalkylering. 
 
Totalutgifts- (ev inkomstkalkyl) Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska 
besluta om en totalutgift, vilket avser en förkalkyl och medgiven investeringsram 
som binds på varje enskilt investeringsprojekt om de är större än 45 pbb alt 500 
pbb. Det är inte förrän kommunstyrelsen/kommunfullmäktige har beslutat om 
totalutgift som projektet klassas som investering och ska tilldelas ett 
projektnummer.  
 
Är investeringen finansierad med bidrag skall detta framgå i kalkylen och dess 
driftkalkyl.  
 
Tomtförsäljningskalkylen och nettoexploateringskalkylen specificeras i riktlinje 
för exploateringsredovisning.  

3.1.2 Fas utredning och fysisk planering 

I fasen utredning och fysisk planering planeras investeringen. De kostnader som är 
förknippade med fasen utredning och fysisk planering kostnadsförs i driften hos 
initiativtagaren till investeringen, till exempel utredningar för planerade 
investeringar. Det finns dock ett undantag. I fas utredning och fysisk planering 
inryms ett eventuellt framtagande av detaljplan. Ett framtagande av en ny detaljplan 
eller ersättning/ändring av gällande detaljplan är förenat med betydande kostnader. 
Det handlar om kostnader förenat med de krav som ställs på kommunen i 
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planprocessen, till exempel kostnader för de utredningar som ligger till grund för 
detaljplanen. Detta tas fram i en plankalkyl. 
 
I de fall kommunen är initiativtagare belastar kostnaderna plankontorets 
driftsbudget. Det är därför viktigt att investeringar som kräver detaljplanering även 
innebär att beslut fattas i budgetberedningen om driftanslag till plankontoret. Det är 
initiativtagaren till investeringen som ansvarar för att se till att driftsanslag till 
plankontoret säkerställs.  

3.1.3 Fas planering inför genomförande 

Inför fasen planering inför genomförande lämnas en ansökan om starttillstånd av 
projektledare eller av verksamhetschef (vid inventarier) till ekonomichef att påbörja 
planering inför genomförande. Detta gäller samtliga investeringar. Ekonomichefen 
säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt en 
behovsutredning för investeringen.  
 
Projektering och övriga utgifter (enligt denna riktlinje) inom denna fas får aktiveras 
mot ett tilldelat projektnummer. Se kapitel 3.4.1 gällande starttillstånd och 
tilläggsbeslut i denna fas.  

3.1.4 Fas genomförande 

Under genomförandefasen genomförs det som kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige fattat beslut om utefter den behovsutredning som antagits, eller utefter 
årlig investeringsplan. 
 
Om det visar sig att utgiften för investeringen i genomförandefasen kommer att 
överstiga med mindre än 10 % av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 
beslutade totalutgift ska verksamheten anpassa sina investeringar så att de inte 
sammantaget överstiger årets totala investeringsbudget. Detta avser objekt mindre 
än 45 pbb. 
 
Under genomförandefasen uppdateras beräknad totalutgift samt behov av årets 
budget vid kommunens angivna prognostillfällen. 

3.1.5 Fas försäljning 

Fasen försäljning sker framförallt vid exploatering. Se Riktlinje för 
exploateringsredovisning.  

3.1.6 Fas slutredovisning 

När en investering är klar i sin helhet, eller ett skede eller etapp är klar med en 
totalutgift på över 45 pbb ska särskild slutredovisning ske till kommunstyrelsen som 
delger för kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen behandlas.  
 
Investeringar under 45 pbb slutredovisas till närmsta chef och rapporteras som 
avslutat till verksamhetens ekonom.  
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Slutredovisning ska ske för skede 1 för materiella anläggningstillgångar när det är 
sannolikt att skede 2 inte kommer att investeras inom nästkommande år. Av 
slutredovisningen ska det framgå eventuellt kvarvarande utgifter för färdigställande 
av projektet gällande skede 2. I slutredovisningen bör varje kalkyl följas upp och 
dess avvikelser kommuniceras. 
 
Eventuella utgifter som tillkommer efter att ett projekt har slutredovisats bokförs 
direkt i driften. För projekt som omfattar skede 1 och skede 2 bokförs tillkommande 
utgifter direkt i driften efter att skede 2 har slutredovisats.  
 
Exploateringsprojekt slutredovisas när inga fler utgifter beräknas belasta projektet 
inom närmsta tiden eller att det konstateras att ytterligare tomter inte kommer att 
försäljas inom snar framtid.  

3.2 Kategorier för investering och slutlig driftbudget 
 
Nedanstående bild beskriver de kategorier som används för investering enligt 
Kommun-BAS 21. Bilden förklarar även ansvaret för den slutliga driftbudgeten.  
 
Den verksamhet som belastas med kapitalkostnaden, ansvarar även för underhåll av 
investeringen. Investeringar i verksamhetsfastigheter, publika fastigheter och 
byggnadsinventarier hanteras av Samhällsbyggnads projektledare eller annan 
fastighetsägare. Den verksamhet som är initiativtagare/ (eller kategoriserad) till 
investeringen för verksamhetsfastigheter åläggs ansvaret att äska om driftbudget 
och åläggs en slutlig hyra. 
 
Bild: Kategorier för investering och ansvar över slutlig driftbudget 

Kategori Förklaring Kapitalkostnader 
belastar 

Ansvar över slutlig driftbudget 

Immateriella 
anläggnings- 
tillgångar 

Väsentligt 
utvecklingsarbete, 
koncessioner, patent, 
licenser och liknande 
rättigheter 

Attesterande 
verksamhet 

Attesterande verksamhet över vanligtvis max 
5år 

Markreserv Avser kommunens 
råmarksinnehav 
 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 

Verksamhets
fastigheter 

Skolor, vård- och 
omsorgsboende, 
fritidsanläggningar såsom 
motionsspår eljusspår, 
konstgräsplan. (annan 
service än 
affärsverksamhet) 
Konst som avser fast del 
av byggnadens 
konstruktion. 
 

Samhällsbyggnad 
eller annan extern 
fastighetsägare 

Äger kommunen investeringen av 
verksamhetsfastigheter ska ”interna avtal” 
upprättas mellan Samhällsbyggnad och 
verksamheten.  
 
Äger kommunens bolag eller annan aktör 
investeringen ska sedvanliga avtal upprättas 
med avtalad hyresuppräkning. Observera att 
finansiell leasing kan förekomma! 
 
I de fall kommunen är fastighetsägare ska 
hyran omfatta Samhällsbyggnads 
genomsnittliga kostnader för 
kapitalkostnader (som avser ränta och 
avskrivningskostnader för tillgångar enligt 
underhållsplanen), försäkring, eventuell drift 
och underhåll. Kontrakt med verksamheten 
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upprättas med en flerårig hyra, dvs hyran 
justeras med några års mellanrum. 
 
Vid ändring av nyttjandeperioder justeras 
Samhällsbyggnads ram för kapitalkostnader 
från verksamheten för finansiering.  
 
Önskemål om ny-till- ombyggnationer, och 
standardhöjningar från verksamhetens sida 
ska finansieras med höjd hyra efter beslut 
om ramtilldelning vid budgetberedningen. 
Ovan nämnda förutsättningar påverkar hyran 
framledes.  
 
Önskemål om verksamhetsanpassningar 
som är standardhöjande ska hanteras direkt i 
verksamhetens drift om det är under ½ pbb.  

Publika 
fastigheter 

Gator, vägar, parker, 
broar samt konst*. 
(Allmänt offentligt bruk) 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 

Övriga 
fastigheter 

Hyresfastigheter, 
industrifastigheter, 
skogsmark, 
(affärsverksamhet i 
kommunalt bolag) 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 

Maskiner 
och 
inventarier 

Som avser verksam-
heten. Även konstföremål 
som tavlor, skulpturer 
med obegränsad 
livslängd 

Attesterande 
verksamhet 

Attesterande verksamhet 
 
(Konst som är fast del av byggnadens/ publik 
fastighets konstruktion, se 
verksamhetsfastighet samt publik fastighet.) 

Byggnadsinv
entarier 

Investeringar i byggnad 
som är avsedda att direkt 
tjäna byggnadens 
användning för 
rörelseändamål. 

Samhällsbyggnad (Inom internt avtal eller externt avtal, se 
verksamhetsfastigheter) 

Bilar och 
andra 
transport-
medel 

Även finansiell leasing Attesterande 
verksamhet 

Attesterande verksamhet  

Förbättrings-
utgifter på 
fastigheter ej 
ägda av 
kommunen 

Fastighetsägaren blir 
omedelbart ägare av 
investeringen och 
hyresavtal skall finnas. 

Attesterande 
verksamhet 

Verksamheten som står på avtalet 

3.2.1 Konst enligt 1% regeln 

Anslaget för konstnärlig gestaltnings riktmärke är 1% av investeringsutgifterna vid 
ny-, till- och ombyggnation (exklusive reinvesteringar). Detta gäller för offentliga 
byggnader och offentliga miljöer såsom gator, torg och parker, men inte för 
investeringsprojekt som inte kommer användas av eller besökas av allmänheten. I 
de fall kommunen är hyresgäst ska de kommunala bolagen enligt rutin anpassa sina 
investeringar efter konst enligt 1% regeln för ny-, till- och ombyggnation (exklusive 
reinvesteringar). Investeringsgruppen avsätter medel och prioriterar konst utifrån 
behovsutredningarna.  
 
Utgör konst del av en verksamhetsfastighet tillfaller kapitalkostnad och ansvaret för 
driften samhällsbyggnad eller kommunens bolag med sedvanlig hyra gentemot 
avtalspart. Utgör konst del av publik fastighet tillfaller kapitalkostnad och ansvaret 
för driften samhällsbyggnad, ingen hyra utgår.  
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Vid uppförande av konst kan kringliggande investering behöva upprättas såsom 
belysning och el. Dessa investeringar inbegriper 1% regeln, och 
komponentuppdelas enligt denna riktlinje. 
 
Utgörs konst inom kategorin inventarier ska Kultur och fritid belastas direkt med 
drift och kapitalkostnader.  

3.3 Beslut om investeringsbudget och dess drift 
Beslut om investeringsbudgeten följer kommunens övergripande planerings- och 
uppföljningsprocess. Detta innebär att kommunfullmäktige beslutar om den 
övergripande investeringsbudgeten i plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet. Kommunstyrelsen fastställer sedan det närmsta budgetårets detaljerade 
investeringsbudget vid sitt första sammanträde efter att kommunfullmäktige 
fastställt den övergripande investeringsbudgeten. Den årliga detaljerade budgeten 
påvisar endast årlig RAM, och utgör inte totalutgift, (se avsitt 3.3.1) Investeringar 
som tas upp i kommunens budget för nästkommande år ska följa kommunens faser i 
processen för att genomföra investeringar (se 3.1)  
 
Det totala utrymmet för investeringar som budgeteras i kommunens årliga budget, 
regleras i de ekonomiska styrreglerna. 
 
Som tidigare nämnts i kapitlet 3.1 ska en behovsutredning registreras enligt rutin 
vid investeringar över 45 pbb. Den ska innehålla kalkyler med totalutgift.  
 
Den totalutgift som beslutas är inte årsbunden, utan en plan för utgifter per år ska 
tas upp i kommunens flerårsplan. Detta gäller också investeringar som tillkommer 
under året. För investeringsposter som tas upp i flerårsplan, ska behovsutredning 
vara påbörjad. 

3.3.1 Beslutad totalutgift för fleråriga investeringar 

Definitionen för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är: 
– Beslutad totalutgift (av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige) = 

förkalkyl/medgiven investeringsram av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, (ej budget eller anslag) 

– Beräknad totalutgift (av verksamheten) = Prognostiserad totalutgift vid 
rapporttillfället 

 
Totalutgift avser skede 1 och skede 2 för anläggningstillgångar. Om investeringen 
avser exploatering krävs även underlag på tomtförsäljningskalkyl och 
nettoexploateringskalkyl (se riktlinje för exploateringsredovisning). 
 
I samband med att kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets detaljerade 
investeringsbudget ska som regel även i ett särskilt ärende, beslut tas om 
totalutgifter för investeringar över 45pbb som är nytillkomna i den detaljerade 
budgeten. Kommunstyrelsen ska alltså besluta om en investeringsram för fleråriga 
investeringar före fasen  Planering inför genomförande. Detta kan även ske vid 
särskilt ärende under året.  I de fall investeringen beräknas överstiga 500 pbb ska 
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beslut om totalutgift tas av kommunfullmäktige i regel i samband med beslut om 
den övergripande investeringsbudgeten i plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet. 
 
Investeringar som har en beslutad totalutgift av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska inför varje år tilldelas det anslag som 
behövs för att slutföra investeringen. Skulle dessa investeringar under ett år 
överstiga årets anslag behövs inte äskande om ytterligare anslag ske om 
verksamheten beräknar att hålla sig inom årets, av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutade investeringsram.  

3.3.2 Årliga ramanslag för ettåriga investeringar 

Kommunfullmäktige tilldelar också årligen ramanslag för vissa investeringstyper, 
tex inventarier och transportmedel, komponentbyten, reinvesteringar och årlig ej 
ortsspecifik infrastruktur såsom kan hänvisas till den av politiken redan beslutad tex 
cykelplan, lekplatsplan eller tillgänglighetsplan. Dessa ramar fördelar respektive 
verksamhet i sin budget efter behov. Om totalutgiften per objekt ändå visar sig 
uppgå till över 45 pbb skall investeringen redovisas i samband med årets 
budgetberedning och ska sedan tas upp i ett särskilt ärende till kommunstyrelsen 
före fasen Planering inför genomförande.  
 
Årligen återkommande investeringar ska avslutas i samband med årsbokslut och 
kan ombudgeteras till nästkommande år endast om det föreligger särskilda skäl. 
Verksamheten måste då begära ombudgetering till kommunfullmäktige och lämna 
en motivering. 

3.3.3 Framtida drift 

Uppskattning av framtida kapitalkostnader och driftkostnader ska tas upp i 
behovsutredningen och sedan vid budgetberedningen. Budget tas fram utifrån 
beräknad totalutgift och driftkalkyl.  
   
Slutlig tilldelning av ram för kapitalkostnader sker från verksamheten för 
finansiering efter att slutredovisning skett.  
 
I samband med att beslut fattas om investering ska det också framgå om 
budgetkompensation för övriga driftkostnader ska utgå eller inte.  

3.4 Starttillstånd, tilläggsbeslut, uppföljning samt ombudgetering 
av investeringsbudgeten 

3.4.1 Starttillstånd och tilläggsbeslut  

Inför fasen planering inför genomförande lämnas en ansökan om starttillstånd av 
projektledare eller av verksamhetschef (vid inventarier) till ekonomichef att påbörja 
planering inför genomförande. Detta gäller samtliga investeringar. Ekonomichefen 
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säkerställer att det finns beslutad totalutgift eller årligt anslag samt en 
behovsutredning för investeringen.  
 
För redan påbörjade investeringsprojekt i fasen planering inför genomförande 
över 45 pbb gäller även följande om investeringen: 
 

 inför upphandling överstiger beslutad totalutgift med mer än 1% (dock 
minst 2 pbb) ska begäran om starttillstånd inför upphandling lämnas till 
ekonomichef. Ekonomichef bedömer om ärendet ska till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nytt beslut. 

 
 efter upphandling överstiger beslutad totalutgift med mer än 1% (dock 

minst 2 pbb) ska begäran om starttillstånd efter upphandling lämnas till 
ekonomichef. Ekonomichef bedömer om ärendet ska till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om en högre totalutgift. 

 
Om prognosen för ett redan påbörjat investeringsprojekt i genomförandefasen 
kommer att överstiga den av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutade 
totalutgiften ska verksamheten anpassa sina investeringar så att de inte 
sammantaget överstiger årets totala investeringsbudget.  
 
Eventuella avvikelser ska rapporteras vid prognostillfällen och vid slutredovisning 
ska utfallet jämföras med den av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutad 
totalutgift.  

3.4.2 Löpande uppföljning  

Uppföljning av aktuella investeringsprojekt till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige sker utifrån uppföljningstillfällen specificerade i riktlinje för 
ekonomisk styrning. Sammanställd investeringsredovisning sker på över 
färdigställda projekt som redovisar årets budget och utfall, samt beslutad totalutgift 
och beräknad totalutgift och ackumulerat utfall. I investeringsredovisningen ska det 
även framgå omfattningen av pågående (det vill säga fleråriga) projekt, dess 
beslutade och beräknade totalutgifter, ackumulerat utfall samt årets budget och 
utfall.    
 
Enligt beslutade uppföljningstillfällen i riktlinje för ekonomisk styrning ska 
uppföljningen samordnas och analyseras på projektnivå av ansvariga chefer som 
bidrar med analys och prognos. Analys görs på budget, utfall och prognos både för 
innevarande år, men även beräknad totalutgift.  

3.4.3 Ombudgetering  

Om förutsättningarna för ett investeringsprojekt förändras så att projektet i sin 
helhet blir inställt ska beslut om att avsluta projektet eller omdefiniera projektet 
fattas av kommunstyrelsen. 
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Av tilldelade årliga ramanslag för vissa investeringstyper kan ombudgetering inom 
investeringsbudgeten medges om en särskild motivering lämnas till 
kommunstyrelsen.  

4 Relaterade dokument 
Interna dokument  
 
Anvisning för investeringsredovisning 
 
Rutin- Definitioner och ansvar vid investering 
 
Mall- Behovsutredning inför investering 
 
Mall-Starttillstånd 
 
Mall-Slutredovisning 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Riktlinje för ekonomisk styrning  
 
Riktlinje för exploateringsredovisning 
 
Externa dokument 
 
Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (externt 
dokument)
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Riktlinjer



 
Tierps kommun   815 80 TIERP   Telefon: 0293-21 80 00  www.tierp.se 

Riktlinjer för investeringar 

Vad är en investering? 
Investeringar genomförs med olika syften – utveckling, effektivisering, lagkrav – i de flesta fall för 
att öka framtida intäkter, minska kostnader eller klara olika kvalitets- eller miljökrav. Det handlar 
om nya objekt eller komplettering/ersättning av gamla objekt, som har en livslängd om minst tre år 
och vars värde uppgår till minst ett (1) basbelopp. Detta budgeteras i investeringsbudgeten. 

Beskrivning av investeringskategorier 
I Tierps kommun används nedanstående kategorier för investeringar. Beroende på omfattning och 
komplexitet tillämpas olika rutiner och lägsta krav på dokumentation. Samma förfaringssätt är 
tillämpligt även för fastighetsinvesteringar som genomförs av kommunens fastighetsbolag. 

Lokalinvesteringar, dvs där vi investerar i relation med en fastighetsägare (hyresvärd) 
Fastighetsinvesteringar, ex tomtmark, skog, byggnader 
Infrastrukturinvesteringar, ex gator, anläggningar för idrott, park/rekreation, statliga regionala 
satsningar 
Inventarier och utrustning, ex byggnadstillbehör, verksamhetsspecifik utrustning, möbler, it-system 
Övriga investeringar, ex verksamhetsutveckling i projektform 

Huvudsakliga moment i processen för investeringar 

Uppdrag 
Uppdragsfasen sammanfattas i en uppdragsbeskrivning som ska belysa: 

• Behovsanalys och mål med investeringen 
• Handlingsalternativ 
• Konsekvensanalys 
• Förutsättningar att genomföra projektet 
• Tidsplan 
• Uppdragsgivare och berörd verksamhet 

I ett mer omfattande projekt, behöver man planera, budgetera och genomföra 
 förstudie 

Investeringskalkyl 
Utifrån underlaget ovan, ska en kalkyl göras. Kalkylen ska innefatta bedömning både av 
investeringen som sådan (t ex en maskin), och alla kostnader och intäkter som är förenligt med 
denna (t ex personal och utbildning). 

Kommentar [VN1]:  Utvecklad i nya riktlinjen 

http://www.tierp.se/


För investeringar mellan 3 basbelopp och 23 basbelopp ska kalkyl enligt Pay-off-metoden användas. 
För investeringar som överstiger 23 basbelopp ska en kalkyl enligt Nuvärdesmetoden användas. 
Samtliga kalkyler ska innehålla en känslighetsanalys, dvs hur påverkas kalkylen om man antar att t 
ex en viss kostnad blir större än beräknat. 

Det är mycket viktigt att kalkylen tydligt redovisar vilka konsekvenser projektet får i kommunens 
driftsbudget.  



Investeringsbeslut 
Utifrån kalkylen ska en värdering göras om projektet ska genomföras, inom ramen för kommunens 
budgetprocess. 

När fullmäktige fastställer kommande års budget, så ska fullmäktige yttra sig över de större 
fastighetsinvesteringar som planeras i fastighetsbolagets regi. 

Budget 
Utifrån underlagen ovan görs en budget för projektet. För fastighetsinvesteringar som genomförs av 
fastighetsbolaget, så budgeteras investeringen i bolaget, medan hyresförändringar och andra 
kostnader beaktas i kommunens driftsbudget. 

Igångsättningstillstånd 
Innan större investeringar, framför allt inom fastigheter och infrastruktur, börjar genomföras, ska 
igångsättningstillstånd finnas. 
Igångsättningstillståndet syftar till att göra en sista kontroll om förutsättningarna förändrats jämfört 
med när projektet budgeterades och som medfört andra prioriteringar. 

Igångsättningstillstånd ska alltid ske skriftligt. 

För investeringar som ska genomföras av Tierps kommunfastigheter AB, ska igångsättningstillstånd 
hanteras inom bolagets interna rutiner. 

För övriga investeringar fattar kommunens ekonomichef, på delegation, beslut om 
igångsättningstillstånd.  

Genomförandeplan/delprojekt 
Utifrån uppdraget preciseras projektplanen för genomförande. 

Slutredovisning 
När investeringsprojektet är genomfört, ska en slutredovisning tas fram. Redovisningen ska belysa 
både resultatet (investeringen) som sådant och projektet (arbetet kring investeringen). Större 
investeringar inom fastigheter och infrastruktur, ska redovisas till kommunstyrelsen. Här avses 
investeringar till ett värde överstigande 2 mnkr. Övriga projekt redovisas till närmaste chef. 

I samband med årsredovisningen, ska samtliga under året avslutade projekt rapporteras i ett separat 
ärende. Redovisningen sker i form av en sammanfattande tabell över projektnamn, budgeterad 
kostnad, redovisas kostnad (avvikelse) tillsammans med bilagor med respektive slutredovisning.  

Arbetsflöde och dokumentation 
Arbetsflödet och den dokumentation som krävs, beskrivs i rutinen för respektive typ av investering. 
Verksamheten ska använda de mallar som tillhandahålls, men beroende på projektets art, kan även 
annan dokumentation bli nödvändig. 

Fastställande och revidering av rutiner och mallar beslutas av ekonomichef i samråd med chef 
Processtöd. 

Investeringar i budget och flerårsplan 
Det totala utrymmet för investeringar som budgeteras i kommunens budget, regleras i de 
ekonomiska styrreglerna. 

Kommentar [VN2]:  Hela processen nedan är förtydligad 
och omgjord 

Kommentar [VN3]:  Hela arbetsflödet och 
dokumentationskraven är omarbetade och tydliggjorda 

Kommentar [VN4]:  Även detta avsnitt är omarbetad och 
förtydligat 



För investeringsposter som tas upp i kommunens budget för nästkommande år, ska 
uppdragsbeskrivning, kalkyl och budget finnas framtaget. Detta gäller också investeringar som 
tillkommer under året. Motsvarande underlag ska även redovisas för investeringar som genomförs av 
fastighetsbolaget. 

För investeringsposter i flerårsplan, ska minst uppdragsbeskrivning finnas framtagen. 
Berörd verksamhet ska i sin driftsbudget ta hänsyn till kapitalkostnader och eventuellt ökade 
driftskostnader med anledning av investeringen. 

Relaterade dokument 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Ekonomiska styrregler
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§ 11 
Dnr KS/2021:851 
 
(KF) Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för kommunala 
funktionshinderorganisationer och kommunen. Reglementet för rådet för 
funktionshinderfrågor fastställdes i kommunfullmäktige ärende § 75/2013. 
Reglementet har under hösten 2021 genomgått en revidering. 
 
En workshop och genomgång av reglementet har hållits med rådet för 
funktionshinderfrågor under två av deras sammanträden under hösten 2021. 
Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Det inledande stycket har utvecklats, och visar nu kopplingen mellan 
det nationella målet för funktionshinderpolitiken och kommunens 
råd för funktionshinderfrågor.  

 Processen att nominera representanter till rådet har ändrats. Antalet 
ledamöter från funktionshinderorganisationerna fastställs nu inte på 
förhand. I stället får alla funktionshinderorganisationer verksamma i 
kommunen frågan om de vill nominera en ledamot och en ersättare. 
Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp ansvarar för detta. 
Kommunstyrelsen fastställer därefter antalet ledamöter baserat på 
inkomna nomineringar. Detta säkerställer att alla organisationer har 
möjligheten att vara representerade vilket är viktigt eftersom många 
olika perspektiv behöver synliggöras i frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning.  

 Enligt det nya reglementet har ersättare endast närvarorätt då en 
ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att jämställd representation ska eftersträvas.  
 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 

 
Barnrättskonsekvenser 
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Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande råd för funktionshinderfrågor bidrar till att uppnå delmål 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 
ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07, § 27  

Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för rådet för funktionshindradefrågor 
 Sekreterare för rådet för funktionshindradefrågor 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-18 KS/2021:851
  

  
   
  
    

 
 
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för kommunala 
funktionshinderorganisationer och kommunen. Reglementet för rådet för 
funktionshinderfrågor fastställdes i kommunfullmäktige ärende § 75/2013. 
Reglementet har under hösten 2021 genomgått en revidering. 
 
En workshop och genomgång av reglementet har hållits med rådet för 
funktionshinderfrågor under två av deras sammanträden under hösten 
2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Det inledande stycket har utvecklats, och visar nu kopplingen 
mellan det nationella målet för funktionshinderpolitiken och 
kommunens råd för funktionshinderfrågor.  

 Processen att nominera representanter till rådet har ändrats. Antalet 
ledamöter från funktionshinderorganisationerna fastställs nu inte på 
förhand. I stället får alla funktionshinderorganisationer verksamma 
i kommunen frågan om de vill nominera en ledamot och en 
ersättare. Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp ansvarar för 
detta. Kommunstyrelsen fastställer därefter antalet ledamöter 
baserat på inkomna nomineringar. Detta säkerställer att alla 
organisationer har möjligheten att vara representerade vilket är 
viktigt eftersom många olika perspektiv behöver synliggöras i 
frågor som rör personer med funktionsnedsättning.  

 Enligt det nya reglementet har ersättare endast närvarorätt då en 
ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att jämställd representation ska eftersträvas.  
 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande råd för funktionshinderfrågor bidrar till att uppnå delmål 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 
ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07, § 27  

Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för rådet för funktionshindradefrågor 
 Sekreterare för rådet för funktionshindradefrågor 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  

 
 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utredare/ utvecklare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Inledning  
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till 
ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Rådet för 
funktionshinderfrågor är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och Tierps 
kommuns styrelser och utskott, och bidrar därmed till det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken.  

Syfte 
Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är att  

 rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med 
funktionsnedsättning  

 rådet ska medverka vid förberedelser inför upphandling av vårdgivare  
 rådet ska verka för att funktionshinderfrågor beaktas  
 rådet initierar nya funktionshinderfrågor  
 rådet ska vara remissorgan i frågor som berör personer med 

funktionsnedsättning 
 rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Arbetsuppgifter  
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör personer med 
funktionsnedsättning. Kommunen ska även inhämta synpunkter i så tidigt skede att 
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. Därigenom ges 
personer med funktionsnedsättning genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser. 
 
Funktionshinderföreningarnas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta 
för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge 
förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör funktionsnedsattas 
möjligheter till en god livskvalitet. På det sättet ska kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör 
funktionsnedsättning. 

Rådets sammansättning 
Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
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Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp samordnar val av ledamöter att 
representera funktionshinderorganisationerna i rådet. Alla 
funktionshinderorganisationer verksamma i Tierps kommun ska erbjudas möjlighet 
att nominera en (1) ledamot till funktionshinderrådet och en (1) ersättare. 
Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter baserat på inkomna nomineringar. 

Funktionsrätt Tierp ska före den 1 november, inför ny mandatperiod, lämna förslag 
på ledamöter till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda i kommunen tre (3) ledamöter.  

I val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor ska jämställd 
representation eftersträvas.  

Organisation och arbetsformer  
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. Rådet 
för funktionshinderfrågor utser inom sig vice ordförande bland företrädarna från 
funktionshinderorganisationerna. Till sekreterare i så väl rådet som dess 
beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. 
 
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling.  
 
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 
 
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 
 
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för 
kännedom till rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare 
har endast närvarorätt då en ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet. 

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från 
funktionshinderorganisationerna. Protokollsutdrag delges dem som är berörda av 
protokollintagna beslut. Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via 
kommunens hemsida. 

Arvode och ersättning 
Funktionshinderorganisationernas ledamöter och ersättare får arvode enligt 
reglemente Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda.  
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Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor eller kommunstyrelsen. 

Fastställelse 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Utbildning  
Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor ska erhålla utbildning minst en dag per 
år.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för funktionshinderfrågor 

 
2021-12-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 17 
 
Sara Sjöqvist reviderade Reglementet för Rådet för 
funktionshinderfrågor  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, utredare, presenterar det nya förslaget till rådet för 
funktionshinderfrågors reglemente.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 10 
Dnr KS/2021:850 
 
(KF) Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för kommunalt pensionärsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och 
kommunen. Reglementet för det kommunala pensionärsrådet fastställdes i 
kommunfullmäktige ärende § 128/2010. Reglementet har under hösten 2021 
genomgått en revidering. 
 
Reglementet har diskuterats under pensionärsrådets två sammanträden under 
hösten 2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Ett inledande stycke har lagts till som ger en bakgrund till varför 
rådet finns.  

 Tidigare framgick av reglementet att antalet ledamöter fastställs av 
kommunstyrelsen baserat på antalet medlemmar i respektive 
pensionärsorganisation. Detta har ändrats så att antalet ledamöter 
och ersättare från varje pensionärsorganisation i förväg är fastställt i 
reglementet, vilket är i samklang med hur det fungerar i praktiken i 
dagsläget.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att geografisk och jämställd representation ska 
eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande kommunalt pensionärsråd bidrar till att uppnå delmål 16.1 
Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka 
samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2021-12-06 - § 20 

Revidering av Pensionärsrådets reglemente 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för pensionärsrådet  
 Sekreterare för pensionärsrådet  
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-01-18 KS/2021:850
  

 
   
  
    

 
Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för kommunalt pensionärsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och 
kommunen. Reglementet för det kommunala pensionärsrådet fastställdes i 
kommunfullmäktige ärende § 128/2010. Reglementet har under hösten 
2021 genomgått en revidering. 
 
Reglementet har diskuterats under pensionärsrådets två sammanträden 
under hösten 2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Ett inledande stycke har lagts till som ger en bakgrund till varför 
rådet finns.  

 Tidigare framgick av reglementet att antalet ledamöter fastställs av 
kommunstyrelsen baserat på antalet medlemmar i respektive 
pensionärsorganisation. Detta har ändrats så att antalet ledamöter 
och ersättare från varje pensionärsorganisation i förväg är fastställt 
i reglementet, vilket är i samklang med hur det fungerar i praktiken 
i dagsläget.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 
stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 
kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att geografisk och jämställd representation ska 
eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande kommunalt pensionärsråd bidrar till att uppnå delmål 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 
ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
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funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2021-12-06 - § 20 

Revidering av Pensionärsrådets reglemente 
 
Beslutet skickas till  

 Ordförande för pensionärsrådet  
 Sekreterare för pensionärsrådet  
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Utredare/utvecklare  

 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utredare/ utvecklare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Inledning 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i samarbete med pensionärernas 
organisationer arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre. Det kommunala 
pensionärsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens 
styrelser och utskott. 

Syfte 
Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att 

 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 
 medverka vid förberedelser inför upphandling av vårdgivare 
 verka för att pensionärernas frågor beaktas 
 initiera nya pensionärsfrågor 
 vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna 
 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör 

äldre 

Arbetsuppgifter  
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. 
Kommunen ska även inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter 
och förslag kan påverka ärendets handläggning. Därigenom ges pensionärerna 
genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.  

Pensionärsorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag 
till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en 
god livskvalitet. Därmed ska det kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan 
med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.  

Rådets sammansättning 
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser fem (5) kommunala representanter bland de 
förtroendevalda till pensionärsrådet.  

Organisationer för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara 
representerade i pensionärsrådet. I de fall flera lokala föreningar inom samma 
riksorganisation finns i Tierps kommun ska en gemensam nominering göras. 

Pensionärsorganisationernas representanter utses enligt följande: 3 ledamöter och 3 
ersättare från Pensionärernas riksorganisation (PRO), 2 ledamöter och 2 ersättare 
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från SPF seniorerna, 1 ledamot och 1 ersättare från Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap (RPG).  

I nominering av representanter ska pensionärsorganisationerna eftersträva 
geografisk representation. I nominering och val av representanter till 
pensionärsrådet ska jämställd representation eftersträvas.  

Organisationerna som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska före den 1 
november, inför ny mandatperiod, lämna förslag på ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer  
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. 
Pensionärsrådet utser inom sig vice ordförande bland företrädarna från 
pensionärsorganisationerna. Till sekreterare i så väl rådet som dess beredningsgrupp 
förordnas en tjänsteperson. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och till rådets 
ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare har närvaro- och 
yttranderätt.  

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från 
pensionärsorganisationerna. Protokollsutdrag delges dem som är berörda av 
protokollintagna beslut. Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via 
kommunens hemsida. 

Arvode och ersättning 
Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare får arvode enligt reglemente 
Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda.  

Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet eller 
kommunstyrelsen.  

Fastställelse 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige. 
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Utbildning  
Ledamöterna i det kommunala pensionärsrådet ska erhålla utbildning minst en dag 
per år.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet 

 
2021-12-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 20 
 
Revidering av Pensionärsrådets reglemente  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg  har skickat ut det nya förslaget till 
Pensionärsrådets reglemente till rådsledamöterna inför sammanträdet. Vi 
går igenom förslaget och diskuterar innehållet samt ger möjlighet att ställa 
frågor som skickas vidare till Sara Sjöqvist. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 151 
Dnr 2021/827    
 
Revidering av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022, 
 
att taxan ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa, 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 131. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Beslut om Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa togs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-14 (KS § 131/2021). Inför 
beslutet genomfördes en översyn enbart av de taxadelar som berör lov, 
anmälan och förhandsbesked. Översyn av de delar som berör kart- och 
mätverksamhet hade då inte arbetats in i det nya taxaförslaget. 
Det nu aktuella förslaget till taxa innebär justeringar enbart för de delar som 
berör kart- och mättjänster, dvs tabell B1, B2 och B4.  
För tabell A samt tidigare beslutad timtaxa (timavgift) föreslås inga 
ändringar. 
 
Förslag till ändring innebär att de fasta taxenivåerna för kart- och 
mättjänsterna, nybyggnadskarta och utstakning nu är bättre anpassade i 
förhållande till nuvarande timtaxa och ärendenas genomsnittliga tidsåtgång.  
En justering av intervallet för de olika taxenivåerna utifrån fastighetsarea 
och antal utstakade punkter har gjorts. För nybyggnadskartor har det även 
förtydligats att taxan beräknas utifrån den karterade tomtarealen.  
Ett namnbyte och förenkling av kategorin B.2 Primärkarta har gjorts. 
 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Kart- och mätavgift 
Det nya förslaget till kart- och mättaxa för nybyggnadskartor och utstakning 
har räknats fram utifrån uppskattad tidsåtgång för ett genomsnittsärende för 
varje kategori och kommunens nuvarande timtaxa för PBL-ärenden. Detta 
har gjorts med hjälp av SKR:s mall för Plan och bygglovstaxa. 
 
Taxan har även förenklats och förtydligats. För nybyggnadskartor har 
intervallet för tomtstorlek för de olika prisnivåerna justerats. Den lägsta 
taxenivån gäller nu för tomter mellan 0-5000 kvm, här inom faller de flesta 
vanliga villatomter. Tidigare var intervallet 0-2000 kvm.  
 
För den högsta prisnivån, där det inte finns en övre gräns för fastighetsarean 
har timdebitering för mätarbete lagts till. Detta för att denna del av arbetet 
kommer att variera mest beroende på tomtstorlek.  
 
Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta har ändras från fasta taxenivåer 
till timdebitering eftersom dessa ärenden kan skilja sig mycket åt i 
tidsåtgång. Typ av karta och fastighetsarea är inte det som påverkar 
tidsåtgången mest. Den gällande taxan har dock fasta priser baserat på detta. 
 
För utstakning föreslås ett fast pris för utstakning av 1-4 punkter, vilket är 
det vanligaste antalet punkter som stakas ut i ett ärende, och sedan ett fast 
pristillägg per punkt utöver det (denna variant föreslås även i SKR:s mall). 
Namnet på tjänsten i taxan ändras från grovutstakning till enbart utstakning 
för att i framtiden även kunna täcka in finutstakningar.  
 
Kategorin B.2 Primärkarta har bytt namn till Baskarta för att bättre motsvara 
den produkt vi erbjuder. Efter ändringen finns nu kartprodukterna Baskarta, 
utdrag ur kartdatabas och Baskarta, fältkontrollerad i taxan 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att det är oklart vad de fasta 
taxenivåerna för nybyggnadskartor och utstakning i nuläget bygger på. 
Nivån på taxan i förhållande till nuvarande timtaxa och den nedlagda tiden i 
ärendena motsvarar varandra dåligt. De nuvarande taxenivåerna är därmed 
även svåra att förklara och motivera. 
 
Övriga ändringar enligt förslaget gäller beskrivningar av olika tjänster bidrar 
till att göra taxan tydligare och lättare att förstå.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-11-24 KS 2021/827
  

  
   
  
    

 
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa, 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022, 
 
att taxan ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa, 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 131. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Beslut om Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa togs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-14 (KS § 131/2021). Inför 
beslutet genomfördes en översyn enbart av de taxadelar som berör lov, 
anmälan och förhandsbesked. Översyn av de delar som berör kart- och 
mätverksamhet hade då inte arbetats in i det nya taxaförslaget. 
Det nu aktuella förslaget till taxa innebär justeringar enbart för de delar 
som berör kart- och mättjänster, dvs tabell B1, B2 och B4.  
För tabell A samt tidigare beslutad timtaxa (timavgift) föreslås inga 
ändringar. 
 
Förslag till ändring innebär att de fasta taxenivåerna för kart- och 
mättjänsterna, nybyggnadskarta och utstakning nu är bättre anpassade i 
förhållande till nuvarande timtaxa och ärendenas genomsnittliga 
tidsåtgång.  
En justering av intervallet för de olika taxenivåerna utifrån fastighetsarea 
och antal utstakade punkter har gjorts. För nybyggnadskartor har det även 
förtydligats att taxan beräknas utifrån den karterade tomtarealen.  
Ett namnbyte och förenkling av kategorin B.2 Primärkarta har gjorts. 
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Kart- och mätavgift 
Det nya förslaget till kart- och mättaxa för nybyggnadskartor och 
utstakning har räknats fram utifrån uppskattad tidsåtgång för ett 
genomsnittsärende för varje kategori och kommunens nuvarande timtaxa 
för PBL-ärenden. Detta har gjorts med hjälp av SKR:s mall för Plan och 
bygglovstaxa. 
 
Taxan har även förenklats och förtydligats. För nybyggnadskartor har 
intervallet för tomtstorlek för de olika prisnivåerna justerats. Den lägsta 
taxenivån gäller nu för tomter mellan 0-5000 kvm, här inom faller de flesta 
vanliga villatomter. Tidigare var intervallet 0-2000 kvm.  
 
För den högsta prisnivån, där det inte finns en övre gräns för 
fastighetsarean har timdebitering för mätarbete lagts till. Detta för att 
denna del av arbetet kommer att variera mest beroende på tomtstorlek.  
 
Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta har ändras från fasta taxenivåer 
till timdebitering eftersom dessa ärenden kan skilja sig mycket åt i 
tidsåtgång. Typ av karta och fastighetsarea är inte det som påverkar 
tidsåtgången mest. Den gällande taxan har dock fasta priser baserat på 
detta. 
 
För utstakning föreslås ett fast pris för utstakning av 1-4 punkter, vilket är 
det vanligaste antalet punkter som stakas ut i ett ärende, och sedan ett fast 
pristillägg per punkt utöver det (denna variant föreslås även i SKR:s mall). 
Namnet på tjänsten i taxan ändras från grovutstakning till enbart utstakning 
för att i framtiden även kunna täcka in finutstakningar.  
 
Kategorin B.2 Primärkarta har bytt namn till Baskarta för att bättre 
motsvara den produkt vi erbjuder. Efter ändringen finns nu kartprodukterna 
Baskarta, utdrag ur kartdatabas och Baskarta, fältkontrollerad i taxan 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att det är oklart vad de 
fasta taxenivåerna för nybyggnadskartor och utstakning i nuläget bygger 
på. Nivån på taxan i förhållande till nuvarande timtaxa och den nedlagda 
tiden i ärendena motsvarar varandra dåligt. De nuvarande taxenivåerna är 
därmed även svåra att förklara och motivera. 
 
Övriga ändringar enligt förslaget gäller beskrivningar av olika tjänster 
bidrar till att göra taxan tydligare och lättare att förstå.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 

 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson 
Chef Planering och Myndighet 
Planering och Myndighet 
 



NBK Ny 

A 15 Tidsuppskattning
Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp Start av ärende Förberedan
de arbete

Mätning Kartproduktion Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 15.2
Nybyggnadskarta. Karterad fastighetsyta 0-5000 kvm

Fullständig 0,25 1,75 1,5 3,25 0,5 7,25 8 338 kr
A 15.3 Enkel 0,25 1,75 0,75 2,125 0,5 5,375 6 181 kr
A 15.4

Nybyggnadskarta. Karterad fastighetsyta ≥ 5001 kvm
Fullständig 0,25 1,75 3 4,75 0,5 10,25 11 788 kr

A 15.5 Enkel 0,25 1,75 1,5 3,125 0,5 7,125 8 194 kr
A 15.6

Nybyggnadskarta. Karterad fastighetsyta ≥ 10 001 kvm
Fullständig 0,25 1,75 3 5,25 0,5 10,75 12 363 kr

A 15.7 Enkel 0,25 1,75 1,5 3,625 0,5 7,625 8 769 kr
A 15.8 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Timdebitering

Utstakning NY

A 16 Tidsuppskattning
Utstakning

Ärendetyp Start av ärende Förberedan
de arbete

Mätning Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 16.14 Nybyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 0,25 1,25 0,5 1 3 3 450 kr
A 16.15 Tillägg per punkt utöver de fyra första Grovutstakning 0,083 0,083 95 kr

NBK Gällande
B. 1.1 Nybyggnadskarta Fullständig  6 800 kr
B. 1.2 Enkel 3 400 kr
B. 1.3 Nybyggnadskarta 2000- 10 000 kvm tomtarea Fullständig  11 400 kr

B. 1.4

Enkel 5 700 kr

B. 1.5

Nybyggnadskarta >  10 000 kvm tomtarea Fullständig  20 500 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

B. 1.6

Enkel 10 250 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

B. 1.7 Uppdatering av nybyggnadskarta  Fullständig  2 400 kr

B. 1.8

Enkel 1 700 kr

B. 1.9
Uppdatering av nybyggnadskarta 2000- 10 000 kvm
tomtarea

Fullständig 
5 700 kr

B. 1.10

Enkel 2 850 kr

B. 1.11

Uppdatering av nybyggnadskarta > 10 000 kvm tomtarea Fullständig  10 250 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

B. 1.12

Enkel 5 125 kr +
timdebiterig för
varje påbörjad
arbetstimma.

Utstakning  Gällande 
B 4. 1 Grovutstakning, 1-6 punkter.  2 300 kr
B 4. 2 Grovutstakning, 7-15 punkter. 4 600 kr
B 4. 3 Grovutstakning > 15 punkter. 7 000 kr

Samf15
Samf16


Förslag på ändring av taxa för nybyggnadskartor

B 1.1
Nybyggnadskarta. Karterad 

fastighetsarea 0-5000 kvm.
Fullständig 8 338 kr

Enkel 6 181 kr

B 1.2
Nybyggnadskarta. Karterad 

fastighetsarea 5001-10000 kvm.
Fullständig 11 788 kr

Enkel 8 194 kr

B 1.4
Uppdatering av befintlig 

nybyggnadskarta
Timdebitering

Förslag på ändring av taxa för utstakning

B 4.1 Utstakning 1-4 punkter 3 450 kr

B 4.2
Utstakning. Tillägg per punkt utöver de 

fyra första.
95 kr

Förslag på ändring av taxa för primärkarta (namnbyte till baskarta)

Avgift

B 2.1 1 500 kr

B 2.2 150 kr

B 2.3 Timdebitering för varje 

Baskarta, fältkontrollerad

Fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas.

Baskarta, utdrag ur kartdatabas

Vid uppdrag gällande baskarta tillkommer 6 % moms på den avgift som anges i tabell nedan. 

Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabs. Tillfälliga nyttjare, per hektar. 

Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabs. Enstaka fastighet för privat 

bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 

B2 – Baskarta
Ärendetyp 

Baskartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken, främst inom 

kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. 

Baskartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor. 

B 1.3
Nybyggnadskarta > 10 001 kvm 

tomtarea.
Fullständig

12363 kr + Timdebitering för 

mätarbete i fält

Enkel
8769 kr + Timdebitering för 

mätarbete i fält
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Inledning  

Bakgrund  
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för 
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och 
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till 
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår.  

Syfte  
Denna taxa gäller för avgifter för Tierps kommuns kostnader för besked, beslut och 
handläggning enligt plan- och bygglagen. Avgifter tas ut med stöd av 12 kap. 10 § 
PBL.  

Omfattning  
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet samt kart-, 
mät- och GIS-verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller 
kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges.  

Avgiftsbestämmelser   
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A, B och C i 
kommunens beslut att anta taxan.  
Inledande bestämmelser  
Enligt denna taxa utgår avgift för  

Tabell A – Plan- och bygglov  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när – 

nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  
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– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Tabell B – Kostnader för kart- och mätverksamhet  

Tabell C – Kostnader för kart- och GIS-tjänster 

Allmänna bestämmelser  

Beräkning av avgift  

Avgift enligt tabell  
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A, B och C.  
  
Gällande taxa  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende 
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den 
sökande.  
  
Reducerad avgift vid justering av gällande lov  
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift 
enligt den tabell där åtgärden återfinns.  
  
Planavgift  
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med liten avvikelse.  
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.   
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- 
och tvåbostadshus  
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas 
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i 
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.  
  
Tidsbegränsade bygglov  
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.  
  
Areabestämning  
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall 
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.   
  
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.   
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Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering.  Kartavgift 
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.   
  
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  
  
Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. Tid debiteras per påbörjad handläggningstimme. 
  
Handläggningskostnaden  
Handläggningskostnaden per timme är 1 150 kronor för ärenden avseende tabell A, 
B och C.  
  
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17.  
  
Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14.  
  
Höjning/sänkning av avgift  
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning 
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta 
om detta.  

Ändring av taxan  

Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A, B och C samt 
det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att 
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.   
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.  

Betalning av avgift   

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits.   
Avgift får även tas ut i förskott.  
  
Icke utnyttjade bygglov  
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder 
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall 
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att 
gälla.  
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För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut, 
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex 
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften  
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för 
handläggning och beslut.   
  
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast 
avgift för handläggning och beslut.   
  
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för 
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.  
  
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Taxans ikraftträdande  
Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2022-03-xx. Taxan tillämpas på 
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2022-03-XX.  
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.  

A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader  
A 
1  

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

 Ärendetyp  

   Nybyggnad    

  

Avgift  

  

Planavgift  
A 1.1  Planenligt  27 600 kr 47 400 kr  

A 1.2  Liten avvikelse  33 350 kr 47 400 kr 
A 1.3  Utanför planlagt 

område  
27 600 kr -  

A 1.4  Enkel  
lokaliseringsprövning  

33 350 kr -  

A 1.5  

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

36 800 kr -  

A 1.6  Planenligt  23 000 kr 37 400 kr  
A 1.7  Liten avvikelse  28 750 kr 37 400 kr 
A 1.8  Utanför planlagt 

område  
23 000 kr -  

A 1.9  Enkel  
lokaliseringsprövning  

28 750 kr -  

A 1.10  

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm, med högst 
två bostäder.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.    

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

32 200 kr -  

A 1.11 Inom planlagt 
område 

-4000 kr  

A 1.12 

Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande 
förhandsbesked där förhandsbeskedets villkor följs. 
(Reducering från kategori Planenligt alt. Fullständig lokaliseringsprövning) Utanför planlagt 

område 
-6000 kr  

A 1.13 Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.14  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.15  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.16  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.17  

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
≤ 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.18  Planenligt  6 900 kr 6 800 kr  
A 1.19  Liten avvikelse  10 350 kr 6 800 kr  
A 1.20  Utanför planlagt 

område  
6 900 kr -  

A 1.21 Enkel  
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 1.22 

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
> 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 1.23 Planenligt  13 800 kr 22 800 kr  
A 1.24  Liten avvikelse  17 250 kr 22 800 kr 
A 1.25  Utanför planlagt 

område  
13 800 kr -  

A 1.26  Enkel  
lokaliseringsprövning  

17 250 kr -  

A 1.27  

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  
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A 1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en- och samma 
ansökan (gruppbebyggelse)  
Reducering gäller enbart bygglovavgift, full planavgift tillkommer per byggnad inom 
planlagt område. 

 15 000 kr  

  

   Tillbyggnad           
A 1.26  Planenligt  6 900 kr 6 800 kr  
A 1.27  Liten avvikelse  10 350 kr 6 800 kr  
A 1.28  Utanför planlagt 

område  
6 900 kr -  

A 1.29  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.  

Enkel  
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 1.30   Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 1.31  Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.32  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.33  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.34  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.35  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader som innebär en 
ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och förråd.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.36  Planenligt  12 650 kr 23 800 kr  
A 1.37  Liten avvikelse  16 100 kr 23 800 kr  
A 1.38  Utanför planlagt 

område  
12 650 kr -  

A 1.39  Enkel  
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 1.40  

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.  
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

18 400 kr -  

A 1.41  Planenligt  3 450 kr 3 200 kr  
A 1.42  Liten avvikelse  6 900 kr 3 200 kr  
A 1.43  Utanför planlagt 

område  
3 450 kr -  

A 1.44  Enkel  
lokaliseringsprövning  

6 900 kr -  

A 1.45  

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15 
kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av uterum/skärmtak.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

 
    Ändring           
A 1.46  Planenligt  5 750 kr 4 600 kr  
A 1.47  Liten avvikelse  9 200 kr 4 600 kr  
A 1.48  Utanför planlagt 

område  
5 750 kr -  

A 1.49  Enkel  
lokaliseringsprövning  

9 200 kr -  

A 1.50  

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

11 500 kr -  

A 1.51  Planenligt  12 650 kr 9 100 kr  
A 1.52  Liten avvikelse  16 100 kr 9 100 kr  
A 1.53  

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.  Utanför planlagt 

område  
12 650 kr -  
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A 1.54  Enkel  
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 1.55  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

18 400 kr -  

A 1.56  Planenligt  2 875 kr -  
A 1.57  Liten avvikelse  5 175 kr -  
A 1.58  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan 
tekniskt samråd.  
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av 
kulört eller fasadmaterial.  

     
A 1.59  Planenligt  8 050 kr -  
A 1.60  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd.  
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.  Liten avvikelse  10 350 kr -  

  
    
A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader  
A 2  Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader  

 Ärendetyp      

   Nybyggnad    Avgift  Planavgift  
A 2.1  Planenligt  11 500 kr 15 800 kr  
A 2.2  Liten avvikelse  13 800 kr 15 800 kr  
A 2.3  Utanför planlagt område  11 500 kr -  
A 2.4  Enkel  

lokaliseringsprövning  
13 800 kr -  

A 2.5  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 2.6  Planenligt  17 250 kr 47 400 kr  
A 2.7  Liten avvikelse  19 550 kr 47 400 kr  
A 2.8  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.9  Enkel  

lokaliseringsprövning  
19 550 kr -  

A 2.10  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

21 850 kr -  

A 2.11  Planenligt  37 950 kr 41 000 kr  
A 2.12  Liten avvikelse  46 000 kr 41 000 kr  
A 2.13  Utanför planlagt område  37 950 kr -  
A 2.14  Enkel  

lokaliseringsprövning  
46 000 kr -  

A 2.15  

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

49 450 kr -  

A 2.16  Planenligt  37 950 kr 63 600 kr  
A 2.17  Liten avvikelse  46 000 kr 63 600 kr  
A 2.18  Utanför planlagt område  37 950 kr -  
A 2.19  Enkel  

lokaliseringsprövning  
46 000 kr -  

A 2.20  

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

49 450 kr -  

A 2.21  Planenligt  64 400 kr 109 200 kr  
A 2.22  Liten avvikelse  74 750 kr 109 200 kr  
A 2.23  

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)  
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  64 400 kr -  
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A 2.24  Enkel  
lokaliseringsprövning  

74 750 kr -  

A 2.25  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

78 200 kr -  

A 2.26  Planenligt  64 400 kr 182 000 kr  
A 2.27  Liten avvikelse  74 750 kr 182 000 kr  
A 2.28  Utanför planlagt område  64 400 kr -  
A 2.29  Enkel  

lokaliseringsprövning  
78 200 kr -  

A 2.30  

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  
 

78 200 kr -  

   Tillbyggnad  
A 2.31  Planenligt  4 600 kr 4 100 kr  
A 2.32  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder  Liten avvikelse  8 050 kr 4 100 kr  

A 2.33  Utanför planlagt område  4 600 kr -  
A 2.34  Enkel  

lokaliseringsprövning  
8 050 kr -  

A 2.35  

mm. 

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

10 350 kr -  

A 2.36  Planenligt  13 800 kr 7 800 kr  
A 2.37  Liten avvikelse  17 250 kr 7 800 kr  
A 2.38  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.39  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.40  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.41  Planenligt  6 900 kr 12 000 kr  
A 2.42  Liten avvikelse  10 350 kr 12 000 kr  
A 2.43  Utanför planlagt område  6 900 kr -  
A 2.44  Enkel  

lokaliseringsprövning  
10 350 kr -  

A 2.45  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

12 650 kr -  

A 2.46  Planenligt  13 800 kr 19 200 kr  
A 2.47  Liten avvikelse  17 250 kr 19 200 kr  
A 2.48  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.49  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.50  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.51  Planenligt  10 350 kr 19 200 kr  
A 2.52  Liten avvikelse  13 800 kr 19 200 kr  
A 2.53  Utanför planlagt område  10 350 kr -  
A 2.54  Enkel  

lokaliseringsprövning  
13 800 kr -  

A 2.55  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

16 100 kr -  

A 2.56  Planenligt  36 800 kr 24 600 kr  
A 2.57  Liten avvikelse  40 250 kr 24 600 kr  
A 2.58  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  Utanför planlagt område  36 800 kr -  
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A 2.59  Enkel  
lokaliseringsprövning  

40 250 kr -  

A 2.60  Fullständig 
lokaliseringsprövning  

42 550 kr -  

A 2.61  Planenligt  58 650 kr 36 400 kr  
A 2.62  Liten avvikelse  60 950 kr 36 400 kr  
A 2.63  Utanför planlagt område  58 650 kr -  
A 2.64  Enkel  

lokaliseringsprövning  
60 950 kr -  

A 2.65  

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

63 250 kr -  

    Ändring  
A 2.66  Planenligt  4 600 kr -  
A 2.67  
  
  
  
  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  8 050 kr -  

A 2.68  Planenligt  8 050 kr -  
A 2.69  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  11 500 kr -  

A 2.70  Planenligt  17 250 kr 4 500 kr  
A 2.71  Liten avvikelse  20 700 kr 4 500 kr  
A 2.72  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.73  Enkel  

lokaliseringsprövning  
20 700 kr -  

A 2.74  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

23 000 kr -  

A 2.75  Planenligt  20 700 kr 8 100 kr  
A 2.76  Liten avvikelse  24 150 kr 8 100 kr  
A 2.77  Utanför planlagt område  20 700 kr -  
A 2.78  Enkel  

lokaliseringsprövning  
24 150 kr -  

A 2.79  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

26 450 kr -  

A 2.80  Planenligt  14 950 kr 9 100 kr  
A 2.81  Liten avvikelse  18 400 kr 9 100 kr  
A 2.82  Utanför planlagt område  14 950 kr -  
A 2.83  Enkel  

lokaliseringsprövning  
18 400 kr -  

A 2.84  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc.    

   

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

20 700 kr -  

A 2.85  Planenligt  20 700 kr 13 600 kr  
A 2.86  Liten avvikelse  24 150 kr 13 600 kr  
A 2.87  Utanför planlagt område  20 700 kr -  
A 2.88  Enkel  

lokaliseringsprövning  
24 150 kr -  

A 2.89  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

26 450 kr -  
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   Stora enkla byggnader  
A 2.90  Planenligt  9 200 kr 9 000 kr  
A 2.91  Liten avvikelse  12 650 kr 9 000 kr  
A 2.92  Utanför planlagt område  9 200 kr -  
A 2.93  Enkel  

lokaliseringsprövning  
12 650 kr -  

A 2.94  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 0-
50 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

14 950 kr -  

A 2.95  Planenligt  13 800 kr 13 600 kr  
A 2.96  Liten avvikelse  17 250 kr 13 600 kr  
A 2.97  Utanför planlagt område  13 800 kr -  
A 2.98  Enkel  

lokaliseringsprövning  
17 250 kr -  

A 2.99  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
51-100 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

19 550 kr -  

A 2.100  Planenligt  17 250 kr 18 200 kr  
A 2.101  Liten avvikelse  20 700 kr 18 200 kr  
A 2.102  Utanför planlagt område  17 250 kr -  
A 2.103  Enkel  

lokaliseringsprövning  
20 700 kr -  

A 2.104  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
101-500 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

24 150 kr -  

A 2.105  Planenligt  19 550 kr 25 000 kr  
A 2.106  Liten avvikelse  23 000 kr 25 000 kr  
A 2.107  Utanför planlagt område  19 550 kr -  
A 2.108  Enkel  

lokaliseringsprövning  
23 000 kr -  

A 2.109  

Stora enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler  
≥ 501 kvm.  

Fullständig 
lokaliseringsprövning  

25 300 kr -  

 
A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  
A 3  Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

   
   

  

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 3.1  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan.  
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.   

3 450 kr -  

A 3.2  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan.  

6 900 kr -  

A 3.3  Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar.  

1 150 kr -  

 
A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1  
A 4  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  
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 Ärendetyp   Avgift     

A 4.1  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.2  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
och materialgårdar.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.3  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
upp till 100 kvm.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.4  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.5  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- 
eller telemaster eller torn.  

   

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.6  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

 
A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 2  
A 5  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  
   

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 5.1  Planenligt  3 450 kr 2 400 kr  
A 5.2  Liten avvikelse  5 750 kr 2 400 kr  
A 5.3  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  5 750 kr -  
A 5.4  Planenligt  9 200 kr 6 900 kr  
A 5.5  Liten avvikelse  11 500 kr 6 900 kr  
A 5.6  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  11 500 kr -  
A 5.7  0- 500 kvm  5 750 kr 6 400 kr  
A 5.8  501-1000 kvm  10 350 kr 6 400 kr  
A 5.9  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkering.  

≤ 1001 kvm  14 950 kr -  
A 5.10  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt Planenligt  6 900 kr 7 600 kr  
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A 5.11  Liten avvikelse  10 350 kr 7 600 kr  
A 5.12  

eller väsentlig ändring av 
transformatorstation.  Utanför planlagt område  6 900 kr -  

  Enkel 
lokaliseringsprövning 

10 350 kr - 

  Fullständig 
lokaliseringsprövning 

12 650 kr - 

A 5.13  Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.14  Liten ändring av lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.15 Förläggning av tidsbegränsat lov vid 
oförändrade förutsättningar. 

 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

 
A6 – Anmälningspliktiga åtgärder  
A 6  Anmälningspliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 6.1  Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 6.2  Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

A 6.3  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.  

4 600 kr 

A 6.4  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan.  

9 200 kr 

A 6.5  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd.  

4 600 kr 

A 6.6  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.7  Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 6.8  Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd.  9 200 kr 

A 6.9  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av 
avgiften.  

2 300 kr 

A 6.10  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd.  

6 900 kr 

A 6.11  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.12  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd.  

9 200 kr 
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A 6.13  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.14  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.15  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd.  

3 450 kr 

A 6.16  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd.  

10 350 kr 

A 6.17  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd.  

1 150 kr 

A 6.18  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd.  

11 500 kr 

A 6.19  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd.  

4 600 kr 

A 6.20  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd.  

10 350 kr 

 
    Attefall  
A 6.21  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 

9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.  

3 450 kr 

A 6.22  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallshus med högre komplexitet.  

8 050 kr 

A 6.23  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

5 750 kr 

A 6.24  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

10 350 kr 

A 6.25  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

3 450 kr 

A 6.26  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

8 050 kr 

A 6.27  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

2 300 kr 

A 6.28  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

6 900 kr 

A 6.29  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

5 750 kr 

A 6.30  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

10 350 kr 
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A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  
A 7  Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 7.1  Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd.  4 600 kr 

A 7.2  Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

 
A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov  
A 8  Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

 Ärendetyp  Avgift  

A 8.1  Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad.  1 725 kr 

A 8.2  Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd.  3 450 kr 

A 8.3  Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd.  8 050 kr 

 
A9 – Förhandsbesked  
A 9  Förhandsbesked     

  Ärendetyp   Avgift  

A 9.1  Innanför planlagt område  9 200 kr 

A 9.2  
Förhandsbesked   

Utanför planlagt område  16 100 kr 

    
A10 – Villkorsbesked  
A 10  Villkorsbesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 10.1  Villkorsbesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A11 – Ingripandebesked  
A 11  Ingripandebesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 11.1  Ingripandebesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  
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A12 – Extra arbetsplatsbesök  
A 12  Extra arbetsplatsbesök  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 12.1  Extra arbetsplatsbesök  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov)  
A 13  Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 13.1  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.  

50 % av avgiften i 
enighet med 
tillämplig tabell.  

A 13.2  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller.  

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  
A 14  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 14.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
   

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A15 – Avslag  
A 15  Avslag  

   
   

   Ärendetyp  Avgift  

A 15.1  Avslag  
   

  Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med  
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A16 – Avskrivning  
A 16  Avskrivning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  
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A 16.1  Avskrivning  
   

 Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme plus 
nedlagd 
handläggningstid.  

 
A17 – Avvisning  
A 17  Avvisning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  

A 17.1  Avvisning  
   

 Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A18 – Planbesked  
A 18  Planbesked   

 Ärendetyp  Avgift  

A 18.1  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.  

9 600 kr  

A 18.2  Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.           

80 % av A18.1  

A 18.3  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva 
enligt utökat förfarande.  

15 300 kr  

A 18.4  Planbesked, negativt.  80 % av A18.3  

 

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning 
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning 
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till 
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan. 

 
B1 – Nybyggnadskarta  
B 1    Nybyggnadskarta  

Moms tillkommer då det inte finns ett bygglov sökt 
 

 

Ärendetyp  Avgift  
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Fullständig nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, 
vattendrag, markhöjder, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan 
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser tolkas in. 
 
Enkel nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter och byggnader. 
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta är 1/2 av kostnaden för normal 
nybyggnadskarta. 
 
Uppdatering av nybyggnadskarta gäller endast för nybyggnadskarta upprättad 
efter 2019. 
Uppdatering innefattar en uppdaterad karta med kontroll i fält av tidigare inmätningar 
och kompletteringsmätning om behov finns.  
Avgiften för kontroll/uppdatering av NBK är 1/2 av kostnaden för kartypen den 
uppdaterar 
 

   

B 1.1  Fullständig  8 338 kr  

B 1.2  

Nybyggnadskarta.  
Karterad fastighetsarea 0-5000 kvm.  

Enkel  6 181 kr  
B 1.3  Fullständig  11 788 kr  
B 1.4  

Nybyggnadskarta  
Karterad fastighetsarea 5001–10000 kvm. Enkel             8 194 kr 

B 1.5  Fullständig  12 363 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

 
B 1.6  

Nybyggnadskarta > 10 001 kvm tomtarea.  

Enkel           8 769 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

B 1.7  Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta   
 

  Timdebitering  

  
    
B2 – Baskarta (tidigare kallad Primärkarta)  
B 2  Baskarta   

Ärendetyp  Avgift  
Baskartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på 
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, 
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. 
 
Baskartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor 
och nybyggnadskartor. 

   

Baskarta   
Vid uppdrag gällande baskarta tillkommer 6 % moms på den avgift som anges 
i tabell nedan. 

 

B 2.1  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Tillfälliga nyttjare, per hektar. 1 500 kr  
B 2.2  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Enstaka fastighet för privat 

bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 
150 kr  

  Baskarta, fältkontrollerad  

B 2.3  Fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Timdebitering 
för varje 
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påbörjad 
arbetstimme.  

 
B3 – Fastighetsförteckning  
B 3  Fastighetsförteckning  

Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning. 
 

Ärendetyp  Avgift  

B 3.1    Fastighetsförteckning  
Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

  Uppdatering   

B 3.2  Uppdatering av fastighetsförteckning.  Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  

 
B4 – Mätning  
B 4  Mätning  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan 
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är 
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till 
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks 
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna 
på tomten.                                                                                                             
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är 
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan 
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 
 

  

B 4.1  Utstakning, 1-4 punkter.  3 450 kr  
B 4.2  Utstakning. Tillägg per punkt utöver de fyra första. 95 kr  

 

Avgiftstabell C – Kart- och GIS-tjänster.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag inom kommunens utförande av kat- 
och GIS-tjänster (geografiskt informationssystem). 
 

C1 – Kart- och GIS-tjänster  
C 1         Kart- och GIS-tjänster  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Varierande uppdrag gällande kart och GIS-tjänster. 
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C 1.1  GIS-analys Timdebitering 
för varje 

påbörjad 
arbetstimme 

C 1.2  Specialkarta  Timdebitering 
för varje 

påbörjad 
arbetstimme 

 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder  

Allmänna regler om kommunala avgifter  

Regler i kommunallagen   

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:   
  

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de 
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det 
följer av lag eller annan författning.”   

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller 
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” 
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s. 
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet 
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för 
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om 
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de 
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och 
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”).  

Självkostnadsprincipen   

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen:  
  

” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.”  

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen.  
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Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet 
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får 
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. – 
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499).  
  
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och 
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med 
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).  
  
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får 
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de 
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör 
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur 
långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga 
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas.  
  
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen 
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i 
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser.  

Likställighetsprincipen  

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala 
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för 
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k.  
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
  

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper 
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.  
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för 
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge 
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.  
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).  
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Retroaktivitetsförbudet   

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 
4 § kommunallagen:  
  

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”.  

Regler i PBL   

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter 
för  
  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,   

2. beslut om lov,   
3. tekniska samråd och slutsamråd,   
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,   
5. upprättande av nybyggnadskartor,   
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,   
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och   
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

  
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även 
program) om:  
  

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma 
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.   
  
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut 
avgift för sådan verksamhet finns inte.  
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Administrativa rutiner  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa   

Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det 
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör 
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt 
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen 
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen. 
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på 
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss 
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras.  

Överklagande av beslut om taxa   

Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds 
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  
  
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna 
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.  

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden  

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän   

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de 
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas 
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om 
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos 
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta 
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att 
delegationsordningen anpassas till gällande regler.  
  
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att 
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med 
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften 
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana 
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren 
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för 
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jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i 
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet.  
  
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i 
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att 
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt 
handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts. 
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall.  

Kommunicering   

Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen 
(2017:900).  
  
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part 
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än 
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild.   
  
Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har 
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver 
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter 
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall 
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse 
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första 
stycket andra meningen förvaltningslagen).  
  
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon 
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter 
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens 
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.   
  
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av 
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det 
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången. 
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är 
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot 
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden 
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid.  
  
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag 
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.   
  
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske 
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig 
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.   
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När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig 
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att 
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.  

Avgiftsbeslutets innehåll   

Av ett beslut om avgift bör det framgå:  
  

• hur stor avgiften är   
• med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats   
• hur betalning ska ske  
• när betalning ska ske   
• hur avgiftsbeslutet kan överklagas   
• att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning  

Mervärdesskatt   

Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt 
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i 
myndighetsutövning.  
  
    
Definitioner  
Begrepp  Definition  
Bruttoarea (BTA)  Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar 

av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som 
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.  

Byggnadsarea (BYA)  Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar 
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är 
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.  

Byggherre  Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren 
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk 
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en 
kommun eller en annan myndighet.  

Byggnad  En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den.  

Kontrollansvarig  Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att 
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 
åtgärderna följs.   
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och 
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste 
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat 
certifieringsorgan.  

Lokaliseringsprövning  En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som 
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas 
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda 
grannar/sakägare.  

Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats.  
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Ombyggnad  Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.  

Småhus  Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2 
bostäder.  

Tekniskt samråd  Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig 
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur 
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och 
de tekniska handlingarna.  

Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym.  

Utstakning  Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär 
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning 
märks ut på marken.  

Ändring av byggnad  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.  

Öppenarea (OPA)  Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och 
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än 
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts 
av väggar.  
  
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.  

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 13 
Dnr KS/2022:49 
 
(KF) Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Xxx XXX och Xxx XXX att ingå i juryn tillsammans med två 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid som bereder ärendet fram till dess att 
ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har utsetts, samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar enligt 
första att-satsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Nyberg (S) föreslog i en motion den 25 maj 2020 att Tierps kommun 
skulle inrätta ett nytt pris i Peken, Per-Erik Karlssons anda. Den  28 juni 
2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverk för priset. Kultur och Fritid 
har tagit fram ett förslag till riktlinjer för priset som finns bifogade i ärendet.  
 
Förslaget i riktlinjen är att juryn som bereder ärendet ska bestå av 
ordförande och vice ordförande från föreningsrådet samt två tjänstepersoner 
från Kultur och Fritid. I och med att ordförande och vice ordförande i 
föreningsrådet ännu inte har utsetts är förslaget till beslut att XXX och 
XXXX ingår i juryn fram till dess att ordförande och vice ordförande i 
föreningsrådet har utsetts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Priset syftar till att uppmärksamma personer som haft ett omfattande och 
långvarigt engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Ett rikt 
föreningsliv och aktivt civilsamhälle är väsentligt för att skapa mötesplatser 
för såväl barn som vuxna. I artikel 15 i FN:s barnkonvention står det att barn 
har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
 
Mål och uppdrag 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-02-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 6.4.a Ökat deltagande i det lokala 
föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella 
sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 
värderingsförändringar ger upphov till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 
och Fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet. År 2023 och framåt 
kommer kostnaden för priset ingå i ordinarie budgetberedning.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Kultur och Fritid  
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Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Xxx XXX och Xxx XXX att ingå i juryn tillsammans med två 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid som bereder ärendet fram till dess att 
ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har utsetts, samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar 
enligt första att-satsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Nyberg (S) föreslog i en motion den 25 maj 2020 att Tierps kommun 
skulle inrätta ett nytt pris i Peken, Per-Erik Karlssons anda. Den  28 juni 
2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverk för priset. Kultur och 
Fritid har tagit fram ett förslag till riktlinjer för priset som finns bifogade i 
ärendet.  
 
Förslaget i riktlinjen är att juryn som bereder ärendet ska bestå av 
ordförande och vice ordförande från föreningsrådet samt två 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid. I och med att ordförande och vice 
ordförande i föreningsrådet ännu inte har utsetts är förslaget till beslut att 
XXX och XXXX ingår i juryn fram till dess att ordförande och vice 
ordförande i föreningsrådet har utsetts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Priset syftar till att uppmärksamma personer som haft ett omfattande och 
långvarigt engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Ett rikt 
föreningsliv och aktivt civilsamhälle är väsentligt för att skapa 
mötesplatser för såväl barn som vuxna. I artikel 15 i FN:s barnkonvention 
står det att barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 6.4.a Ökat deltagande i det lokala 
föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den 
ideella sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 
värderingsförändringar ger upphov till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 
och Fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet. År 2023 och framåt 
kommer kostnaden för priset ingå i ordinarie budgetberedning.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Kultur och Fritid  
 
 
I tjänsten  
 
Lena Fransson  
T.f verksamhetschef  
Kultur och Fritid 
 
 



 Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

 
 
 
 

 

Riktlinje för
Humlepriset - ett pris i Pekens anda



 

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Riktlinje för Humlepriset – ett pris i 

Pekens anda  
Gäller för: Kultur och fritid
Gäller  fr o m:

Fastställd av:
Fastställd:
Diarienummer: 2022:49

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Kristina Hadziresic kultur och 

fritidschef, Kultur och fritid
Handläggare: Gunilla Ström, fritidsintendent, 

Kultur och fritid
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Nytt beslut
Upphäver:
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Inledning 
Tierps kommunvapen är ett av Sveriges äldsta vapen med ursprung från 1450-talet, 
då kung Karl Knutsson gav allmogen i Tierps härad rätten till ett häradsvapen med 
tre humleax. Humle är Sveriges enda kulturväxt som har varit lagstadgad. Humlen 
var strängt kontrollerad och lantmätaren mätte ut på kartor var det fanns humle. 
Därför vet vi idag att nuvarande Tierps kommun var Sveriges mest humletäta plats. 
Namnet Humlepriset – ett pris i Pekens anda, kopplar ihop Tierps historia med en 
unik och engagerad person.   

Per-Erik, Peken, Karlsson var en person med stort samhällsengagemang. Hans stora 
betydelse för barn, ungdomar och invånare i Skärplinge är vida känt. Han har 
fungerat som pappa, morfar och farfar till mer än tusen barn. Peken var en 
engagerad föreningsmänniska, han fördelade sin tid mellan SHK hockey och 
Hållnäs Hembygdsförening och flera andra föreningar. Under sina år har han fått 
många fina utmärkelser som Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld och 
Svenska Ishockeyförbundets guld- och silvermärke. Han har också fått kommunens 
utmärkelse Årets Eldsjäl två gånger. Det som har belönats i de utmärkelserna är 
hans engagemang både i föreningar och i samhället. Det finns många ord som 
beskriver Peken som person. Peken var engagerad, omtänksam, en arbetsmyra, god 
arbetskamrat, trevlig, hjälpsam, ett unikum, omtyckt, brinner för föreningslivet, fin 
människa, driftig, har glöd, är uthållig, en samlande kraft samt sprider stolthet. Han 
har alltid haft bygdens bästa i fokus och fått saker att hända. Peken var en drivande 
kraft för att få en hockeyhall till Skärplinge. Hallen bär hans namn, PEK-hallen.   

Syfte 
Priset avser att uppmärksamma personer som verkat i Peken, Per-Erik Karlssons 
anda. Den som är aktuell att få priset ska ha ett omfattande och långvarigt 
engagemang i föreningsliv och samhälle i Tierps kommun. Priset är en 
kvalitetsstämpel på personens insatser och livsgärningar.  

Villkor för Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 Priset kan ges till någon som visat långvarigt och omfattande engagemang i 

Tierps föreningsliv och samhälle 
 Priset är personligt 
 Utmärkelsen består av diplom och en prissumma på 20 000 kr 

Nominering 
Kultur och Fritid ska tillkännage för allmänheten att nominering till priset kan ske. 
Nominering kan göras av enskild person, förening eller av den utsedda juryn. 
Nomineringen ska vara Tierps kommun tillhanda senast 15 mars. 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Knutsson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tierps_h%C3%A4rad
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Till nomineringen bifogas: 
 Motivering till varför personen är aktuell för priset 
 Beskrivning av insatser och uppdrag som ligger till grund för nomineringen. 
 Namn och kontaktuppgifter på förslagsställaren 

Beslut 
 En jury bestående av ordförande och vice ordförande från föreningsrådet 

samt två tjänstepersoner från Kultur och Fritid bereder ärendet.  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vem som får priset.  
 Om det inte finns någon person som fullt ut uppfyller kriterierna kan 

kommunstyrelses arbetsutskott besluta att inget pris ska delas ut. 
 Utdelningen av priset sker på den årliga företagsgalan. 

 

 
 




