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Mottagare:  
Miljödepartementet 
Miljöprövningsenheten 
Att: Cecilie Windspoll 
Telefonnr: 08-405 1524 
Ert datum: 2021-03-10 
Ert Dnr: M2020/00428

 

Utkast till rapport om hur Sverige genomför 
Århuskonventionen

Bakgrund 
Sverige är part till UNECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, den så 
kallade Århuskonventionen. Som part till konventionen ska Sverige inför varje 
ordinarie partsmöte lämna in en rapport till konventionens sekretariat om hur 
konventionen genomförs.  

Kommentarer till utkastet  
Gentekniknämnden lämnar enbart synpunkter på de delar som rör genetiskt 
modifierade organismer.  
Beslutsprocesserna 
I utkast till rapport framgår det inte att det är olika beslutsprocesser när det gäller 
avsiktlig utsättning respektive utsläppande på marknaden.   
Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i 
miljön har genomförts i svensk rätt via förordning 2002:1086 och miljöbalken. 
Direktivet reglerar både avsiktlig utsättning för varje annat ändamål än att släppa ut 
på marknaden och utsläppande på marknaden. Direktivet omfattar alla organismer, 
med undantag för människor. En ansökan om avsiktlig utsättning behandlas och 
beslutas på nationell nivå. En ansökan om utsläppande på marknaden skickas till en 
behörig myndighet i valfri medlemsstat. Ett godkännande sker efter omröstning om 
kommissionens förslag till beslut. Den behöriga myndighet som mottog ansökan ger 
det slutliga medgivandet. De flesta ansökningar om marknadsgodkännande lämnas 
dock in under förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och 
foder. 

Tillsynsmyndigheter i Sverige 
I utkast till rapport är ansvarsfördelningen mellan myndigheter i Sverige inte 
fullständig. Ansvarsfördelning för tillsynen i fråga om genteknik enligt 13 kap. 
miljöbalken, och förordning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av 
genetiskt modifierade organismer finns i miljötillsynsförordningen (2011:13). 
 

http://www.genteknik.se/


Sida 2 av 2 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Postadress                Webb/E-post:                  Telefonnummer:  
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035                                  www.genteknik.se                                                    08-546 44 081 
11 64 Stockholm                          genteknik@genteknik.se 

Innesluten användning 
• Arbetsmiljöverket: mikroorganismer, inklusive virus, viroider och 

cellkulturer av växter och djur. 
• Havs-och vattenmyndigheten: vattenlevande organismer, undantaget 

mikroorganismer.   
• Jordbruksverket: övriga organismer. 

 
Avsiktlig utsättning 

• Havs- och vattenmyndigheten: vattenlevande organismer, undantaget 
mikroorganismer. 

• Kemikalieinspektionen: nematoder, insekter, spindeldjur och 
mikroorganismer. 

• Läkemedelsverket: läkemedel. 
• Skogsstyrelsen: skogsträd avsedda för virkesproduktion. 
• Jordbruksverket: övriga organismer. 

 
Utsläppande på marknaden 

• Havs-och vattenmyndigheten: vattenlevande organismer, undantaget 
mikroorganismer. 

• Kemikalieinspektionen: mikroorganismer, nematoder, spindeldjur eller 
insekter. 

• Läkemedelsverket: läkemedel. 
• Livsmedelsverket: livsmedel. 
• Jordbruksverket: övriga organismer. 

 
Gentekniknämndens information om genteknik och lagstiftning 
Gentekniknämndens webbplats genteknik.nu är nedlagd. Information om genteknik 
och lagstiftningen på området finns på webbplatsen genteknik.se i form av 
faktaområden, forskningsnyheter och aktuellt. Varje år sammanställer 
Gentekniknämnden två rapporter över det gångna året; Genteknikens utveckling och 
Miljöbalkens påverkan på forsning och utveckling. Båda rapporterna skickas till 
regeringen, men den förstnämnda fungerar även som informationsmaterial till 
allmänheten. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Mari Andersson, Stefan Johansson, 
Malin Larsson, Johan Hultberg, Josef Fransson, Magnus Oscarsson, Daniel 
Bäckström, Ilona Szatmári Waldau, Stellan Welin, Stefan Jansson, Martin Weih, 
Maria Björkman, Lars Ährlund Richter samt tjänstgörande ersättare Emma Norén, 
Christina Dixelius, Britt Berglund. Närvarade på mötet gjorde också ersättare Isak 
From, Staffan Eklöf, Per Sandin och från kansliet Marie Nyman och Mia Olsson.  

………………….. 
Mari Andersson 

..…………………… 
Marie Nyman 
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