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Kemikalieinspektionen ser principiellt sett positivt på en ökad
uppgiftslämnarservice till företagen. Vi har dock identifierat en del
oklarheter och anser därför att Uppgiftslämnarservice för företagen bör
införas stegvis och kontinuerligt utvärderas för att ge största möjliga
mervärde för både företag och anslutna myndigheter.
Enligt Kemikalieinspektionen behöver frågan om frivillighet för
myndigheter att ansluta sig till servicen och hur ett eventuellt avtal skulle se
ut klarläggas.
Kemikalieinspektionen ser preliminärt inga direkta juridiska hinder
kopplade till förslaget och myndighetens verksamhetsområde. Dock är det
juridiska läget komplicerat, och i synnerhet sekretessfrågorna skulle behöva
utredas i detalj.
Det är värdefullt för Kemikalieinspektionen om en anslutning till den
sammansatta bastjänsten ger möjlighet att kontinuerligt hålla myndighetens
egna företagsregister uppdaterade samt kunna göra kontroller av ett
företags sätesadress och behöriga firmatecknare.
Kemikalieinspektionen förordar en frivillig anslutning till Mina
meddelanden.
Kemikalieinspektionen ser det som fördelaktigt med en ”Att göra”-lista där
företag kan se vilken information som behöver skickas till olika
myndigheter baserat på vilken typ av verksamhet respektive företag har
angivit.

Kemikalieinspektionen har valt att kommentera betänkandet i generella ordalag kring
hur vi ser på Uppgiftslämnarservice för företagen kopplat till myndighetens
verksamhetsområde och de uppgifter från företag som hanteras på myndigheten i
dagsläget. Kemikalieinspektionen ser principiellt sett positivt på ökad
uppgiftslämnarservice till företagen, men en del oklarheter har identifierats.
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Generella kommentarer

Kemikalieinspektionen anser att Uppgiftslämnarservice för företagen är ett
omfattande och ambitiöst projekt, där olika myndigheter och deras respektive
intressenter kan ha skiftande förväntningar på vad servicen ska fylla för funktion. Det
är således viktigt att projektet införs stegvis och kontinuerligt utvärderas för att ge
största möjliga mervärde för både företag och anslutna myndigheter. Frågan om
frivillighet för myndigheter att ansluta sig till servicen och hur ett eventuellt avtal
skulle se ut behöver även klarläggas.
Kemikalieinspektionen har utifrån den presenterade utredningen i dagsläget inte
identifierat några direkta juridiska hinder kopplade till förslaget och myndighetens
verksamhetsområde. Vi kan dock konstatera att det juridiska läget är komplicerat,
bland annat beroende på att olika myndigheter har ansvar för uppgifter inom olika
lagstiftningsområden, och Kemikalieinspektionen anser att betänkandet inte ger en
fullständig bild av detta. Inför en eventuell anslutning skulle i synnerhet
sekretessfrågorna behöva utredas i detalj i samarbete med servicens
förvaltningsorganisation.
Kemikalieinspektionen ser det som fördelaktigt att Uppgiftslämnarservicen är
uppbyggd kring ett system som omdirigerar företagen till respektive myndighet för
själva uppgiftslämnandet. Det är viktigt för Kemikalieinspektionen att kunna fortsätta
att använda de system som redan finns på myndigheten samt att kunna hantera
exempelvis sekretessbelagda uppgifter enligt fastställda rutiner på myndigheten.
Kemikalieinspektionen förordar därför, i enlighet med förslaget, att den tänkta
Uppgiftslämnarservice för företag inte ska rymma någon ärendehandläggning.
Det är värdefullt för Kemikalieinspektionen om en anslutning till den sammansatta
bastjänsten ger möjlighet att kontinuerligt hålla myndighetens egna företagsregister
uppdaterade samt kunna göra kontroller av ett företags sätesadress och behöriga
firmatecknare.
Kemikalieinspektionen förordar en frivillig anslutning till Mina meddelanden i syfte
att kunna avisera berörda företag om uppgiftslämning. Anslutning till en sådan tjänst
bör vara kopplad till ett uttalat intresse från myndighetens intressenter, det vill säga
berörda företag.
Kemikalieinspektionen ser det generellt som fördelaktigt med en ”Att göra”-lista där
företag kan se vilken information som behöver skickas till olika myndigheter baserat
på vilken typ av verksamhet respektive företag har angivit. Detta underlättar
företagens uppgiftslämnande samtidigt som det säkerställer att rätt information
kommer in till myndigheterna i rätt tid.
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I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Emma Westerholm har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Magnus Björk, Beatrice
Edvardsson och jurist Johan Forsberg deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Nina Cromnier
Emma Westerholm
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