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Høringsuttalelse til forslag til lover som gjennomfører varepakken i 

norsk rett 

Miljøverndepartementet viser til høringsbrev og høringsnotat av 8. februar i år om 

gjennomføring av varepakken i norsk rett. Vi har følgende kommentarer til 

høringsnotatet:  

 

Forordning 764/2008 

Etter Miljøverndepartementets syn er ikke forholdet mellom forvaltningslovens regler 

og saksbehandlingsprosedyrene i forordning 764/2008 tilstrekkelig avklart i utkastet til 

høringsnotat. Dette gjelder særlig forholdet til kravene i forordningens art 6 om 

vurdering av behovet for å anvende en teknisk forskrift. Det fremgår av høringsnotatet 

s. 21 at forordningen ikke innebærer store praktiske endringer for hvordan ansvarlige 

myndigheter skal opptre ved innhenting av opplysninger før vedtak treffes. Videre heter 

det at forordningen ikke ”skiller seg betraktelig” fra forvaltningslovens regler om 

enkeltvedtak når det gjelder ”ordningen med forhåndsvarsel, rett for parten til å komme 

med opplysninger og innsigelser før vedtak treffes (kontradiksjon), krav om 

begrunnelse i det endelige vedtaket og plikt til å underrette parten om vedtak eller 

unnlatelse av å treffe et vedtak”.  

 

Som Miljøverndepartementet tidligere har påpekt, mener vi det prinsipielle forholdet 

mellom saksbehandlingsprosedyrene i forordning 764/2008 og reglene i 

forvaltningsloven bør avklares av Justisdepartementet v/ Lovavdelingen. På bakgrunn 

av Nærings- og handelsdepartementets vurderinger legger vi imidlertid til grunn at 

”varepakken” ikke innebærer nevneverdige endringer for tilsynsmyndighetenes praksis 

i forhold til de krav som i dag følger av forvaltningsloven og av ulovfestet EØS-rett. 



Side 2 

 

Dersom det motsatte er tilfelle, må forholdet mellom saksbehandlingsprosedyrene i 

varepakken og gjeldende forvaltningsrett vurderes nærmere i lovproposisjonen.  

 

Forordning 765/2008 

Dersom det anses nødvendig å etablere mekanismer utover dagens eksisterende 

tilsynsprogrammer for å oppfylle kravene i forordning 765/2008, støtter 

Miljøverndepartementet et sektorielt markedstilsynsprogram. Vi nevner for øvrig at 

REACH- og CLP-forordningene på kjemikalieområdet (forordning 1907/2006 og 

forordning 1272/2008) har spesifikke krav om koordinering av tilsyn og 

rapporteringskrav. DG ENT i EU-kommisjonen arbeider med en oversikt over forholdet 

mellom varepakken og REACH-regelverket, herunder anvendelsen av lex specialis-

prinsippet i forhold til REACH. Miljøverndepartementet vil generelt påpeke at det er 

viktig at man i arbeidet med oppfølgning av forordning 765/2008 unngår at det 

etableres ordninger som medfører unødig byråkrati og dobbeltarbeid for berørte 

myndigheter. Dette bør også formidles fra norsk side i det videre arbeidet på EU-nivå.  

 

Vi viser for øvrig til mer detaljerte høringskommentarer fra Klima- og 

forurensningsdirektoratet. 
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