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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 2 kap. 21 och 32 §§ och 3 kap. 6 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13) ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

21 §1    Kemikalieinspektionen har ansvar för tillsynen 

1. när det gäller 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i

19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19, i fråga om 

a) primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter

och biotekniska organismer samt primärleverantörers skyldighet att anmäla 

kemiska produkter, biotekniska organismer och varor till produktregistret, 

b) utsläppande av varor på marknaden, och

c) att sådana representanter som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr

1907/2006 fullgör sina skyldigheter enligt den förordningen, och 

2. i fråga om att primärleverantörer följer sådana föreskrifter om förbud

mot att släppa ut kemiska produkter på marknaden som har meddelats med 

stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken.  

Kemikalieinspektionens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte 

den tillsyn som Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller som Läke-

medelsverket har ansvar för enligt 23 §. 

32 §2    Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss verk-

samhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 1 kap. 19 

och 20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara för tillsynen över 

verksamheten när det gäller  

1. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs,

2. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken samt de EU-förordningar som

anges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19 i fråga om 

a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska orga-

nismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, och 

b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotek-

niska organismer och varor, och 

3. att andra än primärleverantörer följer sådana föreskrifter om förbud

mot att släppa ut kemiska produkter på marknaden som har meddelats med 

stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken.  

Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn 

som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har an-

svar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §. 
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6 §3    Kemikalieinspektionen ska ge tillsynsvägledning i frågor om 

1. utsläppande på marknaden, införsel, utförsel och allmänhetens hanter-

ing av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. 

miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 2 kap. 19 § 7–9, 11–14, 

16, 17 och 19 denna förordning, och 

2. förbud mot att släppa ut kemiska produkter på marknaden enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken. 

Första stycket gäller inte frågor som omfattas av Boverkets väglednings-

område enligt 4 § eller Läkemedelsverkets vägledningsområde enligt 7 §. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

KAROLINA SKOG 

Egon Abresparr 

(Miljö- och energidepartementet) 
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