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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över departementspromemorian (Ds
2018:41) En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017 /625
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade

remiss och har följande att anföra:
Generella synpunkter
Lagförslagen bedöms enligt konsekvensutredningen medföra förbättrade möjligheter för tillsyn
inom områden som berör hälsa och miljö vilket Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till.

I övrigt har Folkhälsomyndigheten inga $ynpunkter vad gäller de föreslagna lagändringarna.
Den nya kontrollförordningen kan påverka Folkhälsomyndighetens
tillsynsvägledningsansvar
Folkhälsomyndigheten noterar att myndighetens tillsynsvägledningsansvar angående
växtskyddsmedel inte nämns i promemorian. Folkhälsomyndigheten ansvarar för
tillsynsvägledning av tillämpningen av 14 kap. miljöbalken om frågorna omfattas av
myndighetens tillståndsgivning av bland annat växtskyddsmedel enligt förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel.

I promemorian framgår det att det pågår beredning av förändringar i miljötillsynsförordningen
(2011: 13 ). Folkhälsomyndigheten anser, kopplat till pågående beredning, att man bör beakta hur
tillsynsvägledande myndigheters uppgifter förhåller sig till den nya kontrollförordningens krav
på exempelvis samordning av offentlig ko.ntroll. För det fall Folkhälsomyndigheten f'ar ett
förändrat ansvar för tillsynsvägledning vill myndigheten påpeka vikten av att det formuleras på
ett tydligt sätt.
I det sammanhanget vill Folkhälsomyndigheten informera att den hemställt till
socialdepartementet (2017-05-04) om att fråntas sitt ansvar för prövning och tillståndsgivning
av användning av bekämpningsmedel .enligt förordning om bekämpningsmedel.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Britta Björkholm. I den slutliga
handläggningen har chefsjuristen Bitte Bråstad och enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit.
Utredaren Daniel Sundvall har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
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