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Regeringen föreskriver att 1 kap. 18 och 19 §§, 2 kap. 23 § och 3 kap. 7 §
miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1 kap.
18 § I den omfattning som framgår av 2 kap. får en statlig tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
19 § En överlåtelse av uppgiften att utöva tillsyn ska avse
1. en viss typ av tillsynsobjekt,
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa
tillsynsobjekt, eller
3. ett visst tillsynsobjekt.

2 kap.
23 §1 Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen i fråga om
1. kosmetiska produkter enligt förordning (EG) nr 1223/2009 och
förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter samt sådana varor som
avses i 7 § förordningen om kosmetiska produkter, med undantag för sådana
frågor som rör produktens brandfarliga, oxiderande eller explosiva egenskaper,
2. producenters skyldighet att enligt 3–5 och 8 §§ förordningen (2009:1031)
om producentansvar för läkemedel ta emot avfall som utgörs av läkemedel
och informera om möjligheten att lämna avfall som utgörs av läkemedel,
och
3. primärleverantörers
a) utsläppande på marknaden av blandningar som är avsedda att användas
vid tatuering enligt post 75 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006
och förordningen (2012:503) om tatueringsfärger, och
b) skyldighet att anmäla sådana produkter till produktregistret enligt 5 §
förordningen om tatueringsfärger.

3 kap.
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7 §2 Läkemedelsverket ska ge tillsynsvägledning i frågor som regleras i
1. förordning (EG) nr 1223/2009,
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2. förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter,
3. förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga
lösningsmedel m.m.,
4. post 75 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och
5. förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.
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Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2022.
På regeringens vägnar
ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)
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