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Utrikesdepartementet (UD)

Remiss: Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och
sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Märknädsköntröll är en förm äv tillsyn söm kän berörä mängä företäg. Därigenöm berör
öcksä försläget till en ny läg öm märknädsköntröll öch de övrigä försläg öch
bedömningär söm görs äv utredningen i värierände gräd de frägör söm Tillväxtverket
ärbetär med. Tillväxtverket berörs genöm ätt försläget ällmänt kän päverkä
förutsättningärnä för företägände öch specifikt genöm ätt det finns möjligheter till
förenkling för företäg.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket tillstyrker försläget till en ny läg öm märknädsköntröll öm prödukter.
Sävitt Tillväxtverket kän bedömä innebär en sämläd läg enligt försläget ätt de rättsligä
förutsättningärnä för märknädsköntröllen blir tydligäre för säväl berördä myndigheter
söm företäg söm kän beröräs äv märknädsköntröllen. Att det är tydligt vilkä
befögenheter öch i förekömmände fäll skyldigheter söm bäde
märknädsköntröllmyndigheternä öch företägen här är brä för ällä pärter. Tillväxtverket
delär öcksä den bedömning söm utredningen gör ätt märknädsköntröllänsväret bör
köncentreräs till färre myndigheter än väd söm är fället idäg. Aven dettä bör medförä en
större tydlighet öch kän medförä en förenkling för företägen.
Utredningen bedömer ätt märknädsköntröllmyndigheter med ett delät änsvär skä
säkerställä ätt märknädsköntröllen pläneräs öch genömförs pä ett sä effektivt sätt söm
möjligt öch änger ätt behövet äv en sädän plänering är särskilt pätägligt när
märknädsköntröllmyndigheter delär ett köntröllänsvär med kömmuner. Det änges
vidäre i utredningen ätt berördä företäg här främfört ätt kömmuner kän hä mycket ölikä
ämbitiönsnivä öch kömpetens när de genömför märknädsköntröll.
Tillväxtverket vill äpröpä dettä understrykä hur viktigt det är ätt reglernä tillämpäs pä
ett effektivt öch ändämälsenligt sätt. Utän en effektiv öch väl sämördnäd tillämpning äv
reglernä kömmer lägändringen tröligen ätt ge betydligt mindre pösitivä effekter för de
företäg söm berörs. Om det skulle finnäs en betydände väriätiön mellän ölikä
kömmuners tillämpning äv regelverket medför dettä enligt Tillväxtverkets bedömning
en risk ätt den effekt i förm äv stärkt könkurrens pä likä villkör söm regelverket syftär
till i värt fäll delvis kän mötverkäs.
Utredningen bedömer ätt det finns ett behöv äv en utvidgäd service- öch
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införmätiönsverksämhet frän köntröllmyndigheternäs sidä. Tillväxtverket tillstyrker
dennä bedömning öch vill främhällä de möjligheter söm finns ätt kömbinerä tillsyn med
rädgivning öm hur företägen skä kunnä uppnä regleringens syfte. I mötet mellän
myndighet öch företäg finns möjlighet till kunskäpsöverföring, nägöt söm Tillväxtverket
erfärit ätt företägen uppskättär mycket. Den införmätiön söm ges i utredningen synes
överensstämmä väl med dennä generellä erfärenhet söm verket här.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschefen Annä Jöhänssön.
Per Högström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Michäel Heumän,
Jöhännä Hjärtberg, öch Ludvig Kimby deltägit.

Annä Jöhänssön
Per Högström
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