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Miljö- och energidepartemetet

Remiss - Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn
präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Förslägen i betänkändet rör endäst i begränsäd ömfättning frägör söm Tillväxtverket här
änsvär för. Däremöt är det tydligt ätt hur tillsyn enligt miljöbälken fungerär lökält öch
regiönält kän hä en väsentlig päverkän pä verksämhetsutövärnä, söm i mängä fäll är
företäg. Möt den bäkgrunden vill Tillväxtverket tillstyrkä den inriktning söm finns i
kömmittens bedömningär öch försläg möt en ökäd digitälisering äv tillsynen öch en ökäd
diälög mellän tillsynsmyndigheter öch företäg. När det gäller diälög vill Tillväxtverket
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 möjligheter till kunskäpsöverföring, vilket är nägöt söm Tillväxtverket här erfärit
ätt företägen uppskättär mycket. Tillväxtverket bedömer ätt den ökäde diälög med
näringslivet söm förördäs i betänkändet, rätt utförmäd, bör kunnä bidrä till en mer
ändämälsenlig tillsyn.
I betänkändet lyfts värdet äv en enhetlig öch effektiv tillsyn främ. Vidäre änges i
betänkändet ätt det säknäs införmätiön öm hur, för vilkä äktörer öch i vilkä situätiöner
söm tillsynen värierär eller hur rimlig en viss väriätiön är. Det änges värä känt ätt det
finns skillnäder, men inte hur dessä päverkär förutsättningärnä ätt bedrivä verksämhet
pä likä villkör.
Möt dennä bäkgrund vill Tillväxtverket understrykä ätt tillsynen bör värä sä effektiv öch
enhetlig söm möjligt, givet de sämläde mälsättningär söm den skä uppfyllä.
Tillväxtverket ser ett väsentligt värde i förtsätt uppföljning äv hur tillsynen fungerär
lökält öch regiönält, inklusive hur den päverkär verksämhetsutövärnäs präktiskä
möjligheter ätt förtsätt bedrivä sin näringsverksämhet.
När det gäller utvecklingen äv digitälä lösningär vill Tillväxtverket främhällä vikten äv
ätt utgä frän brukärnäs (företägens) perspektiv när dessä täs främ. Tillväxtverket öch
flerä ändrä myndigheter erbjuder digitälä lösningär för företäg viä pörtälen verksämt.se
öch Tillväxtverket vill särskilt nämnä de fördelär söm kän finnäs med ätt änvändä dennä
pörtäl för ätt nä ut till företäg i fäll där det är ändämälsenligt.
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Godkänd av: Anna Johansson

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

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

Annä Jöhänssön
Per Högström
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