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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket har en särskild roll inom arbetet med att förenkla för företag. Det ska
vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. De lagar och regler som omger
företagande ska vara ändamålsenliga och tillämpas på ett sätt som minskar krångel
och håller nere företagens kostnader. Det är även viktigt att de tillämpas likvärdigt och
rättssäkert, samt att myndigheter informerar på ett serviceinriktat sätt. Remissvaret är
skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Tillväxtverket ställer sig positivt till ett utökat ansvar för Naturvårdsverket att följa
upp och rapportera om tillsynens resultat. Detta är viktigt för enhetligheten i tillsynen.
Här bör ytterligare utredning göras för att undersöka hur rapportering, uppföljning
och utvärdering de facto ska gå till. Det krävs för att säkerställa att kvaliteten i
tillsynen är hög, likvärdig och rättsäker, vilket efterfrågas av företagen och förbättrar
konkurrensen.
Tillväxtverket ställer sig även positivt till att tillsynsvägledningen koordineras, men
har ingen uppfattning i frågan om det ska göras inom ramen för Miljösamverkan
Sverige som ett särskilt samverkansorgan inom Länsstyrelsen i Västra Götaland eller
på annat sätt. Vi ser att det av kommuner och länsstyrelser efterfrågas en tydlig
ansvarfördelning för att de enkelt ska få stöd i tillsynen och inte hänvisas runt mellan
olika organisationer. Företrädare från kommuner som vi varit i kontakt med i vårt
arbete framhåller också att det inte alltid är lätt att hitta fram till det kompetensstöd
som erbjuds och det är svårt att sålla i materialet. Kunniga och trygga inspektörer är
grunden i en god tillsyn som ger mervärde för företagen.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen
har Stefan Ernlund och Pernilla Enebrink medverkat. Den sista som föredragande.
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