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Förord 

Via ExJobb Luleå kom vi i kontakt med Kommunförbundet i Norrbotten som sökte 

studenter med kunskaper inom juridik och framförallt miljörätt. Kommunförbundet 

önskade en utvärdering av det bildade tillsynsrådet, detta för att få en klarare bild av hur 

det fortsatta miljöarbetet i Norrbotten bör utformas. Med tanke på den 

utbildningsbakgrund samt det intresset vi har för miljörätt så kändes detta erbjudande 

lockande. Vi inledde ett samarbete med Kommunförbundet och har funnit det mycket 

intressant och givande. Vi vill här med tacka de som hjälpt oss att skaffa fram underlag 

till uppsatsens. Björn Eriksson (Kommunförbundet Norrbotten), Mats-Åke Bygdemark 

(Miljöchef Luleå Kommun), Anna-Carin Ohlsson (Länsstyrelsen Norrbotten) samt de 

kommuner i länet som svarat på vår enkät. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår 

handledare Bertil Bengtsson som stöttat och väglett oss genom arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Uppsatsen har behandlat den statliga tillsynen som ett juridiskt instrument. Framförallt 

har miljöbalkens bestämmelser om tillsyn legat i fokus. Även en utvärdering baserad på 

en utskickad enkät har gjorts. Metoden som har använts är baserad på en traditionell 

juridisk metod innehållande lagstiftning, förarbeten, rättsfall samt doktrin. Som nämnts 

så har en enkät skickats ut till länets 14 kommuner. Enkäten har legat till grund för 

utvärderingen av tillsynsrådet Norrbotten. I arbetet har det framgått att 

tillsynsbegreppets innebörd är väldigt oklar, detta har skapat problem för 

tillsynsmyndigheterna. Regeringen har uppmärksammat detta och flertalet utredningar 

har gjorts för att granska den statliga tillsynen. I Sverige finns det ca 230 tillsynslagar 

och 380 tillsynsorgan. Miljölagstiftningen är en stor del av tillsynsarbetet i Sverige. 

Tillsynen enligt Miljöbalken (MB) består främst av att övervaka så att lagstiftningen 

följs men även att meddela tillståndsbeslut, handlägga ärenden samt meddela 

föreskrifter, förelägganden, förbud och vidta de åtgärder som behövs för att gällande 

lagstiftningen ska följas. En viktig funktion i tillsynskedjan är tillsynsvägledningen. 

Naturvårdverket och länsstyrelsen har ett gemensamt ansvar för detta. Naturvårdverket 

och länsstyrelsen har tillsammans bildat ett nätverk för att stödja länsstyrelsen i deras 

tillsynsarbete. Det vanligaste är att tillsynsarbetet samordnas inom länet genom 

tillsynskampanjer, handläggarträffar och samrådsgrupper. Samordningen av 

tillsynsfrågor är viktig då den ökar förutsättningarna för en enhetlig rättstillämpning 

inom länen och även för en ökad effektivitet. I och med detta bildade 

Kommunförbundet Norrbotten, länsstyrelsen Norrbotten samt Norrbottens alla 

kommuner ett tillsynsråd. Tillsynsrådet har varit ett forum för diskussion om bland 

annat gemensamma tillsynsprojekt. Genom diskussionerna i rådet har det gjorts försök 

att komma fram till likartade bedömningar inom länet i olika tillsynsfrågor.  
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1 Inledning 
 

En förfrågan från Kommunförbundet väckte intresset för att utvärdera samt granska 

kommunerna och länsstyrelsens försök till miljösamverkan i Norrbotten. Genom detta 

vidareutvecklades idén om att även undersöka tillsynen som ett juridiskt instrument. 

Miljöfrågor är högaktuellt idag och miljölagstiftningen är den största samt mest 

betydande inom tillsynen. 

1.1 Syfte 
 

Tanken med denna uppsats är att utreda hur den svenska staten med hjälp av tillsyn kan 

kontrollera att lagstiftning efterföljs. En fördjupning görs gällande tillsyn enligt 

miljöbalken, eftersom miljö är en aktuell fråga men även det mest omfattande området 

ur ett tillsynsperspektiv. På uppdrag av Kommunförbundet kommer även en utvärdering 

av tillsynsrådet i Norrbotten göras.  

Syftet är att ta reda på 

 Hur ser den statliga tillsynen ut och är tillsynen ett fungerande styrmedel? 

 Hur är tillsynen enligt miljöbalken uppbyggd? Vilka instrument finns vid 

utövandet av operativ tillsyn? 

 Hur ser miljösamarbetet mellan länsstyrelse och kommuner ut gällande tillsyn? 

 Vad är tillsynsrådet? Hur har tillsynsrådet fungerat enligt Norrbottens 

kommuner? Hur ser miljöarbetet ut i andra län? 

1.2 Avgränsning 

 

Avgränsning har skett genom val av ämnet tillsyn samt genom att fokusera på 

miljöbalkens bestämmelser inom området. Tillsyn finns inom flertalet områden men 

genom att fokusera på miljölagstiftningen har uppsatsen avgränsats. Genom valet att 

bara granska tillsyn som ett juridiskt instrument avgränsas uppsatsen ytterligare. 

Avgränsningen sker även genom frågeställningarna i syftet. 

1.3 Metod 

 

För att uppnå syftet har en traditionell juridisk metod använts. Lagstiftning, förarbeten, 

doktrin, och praxis har studerats för att kunna tolka och analysera gällande rätt. Genom 

detta har diskussion och slutsatser kunnat dras. Även djupintervjuer, enkät samt 

undersökningar har gjorts. Enkäten har utformats med hjälp av Kommunförbundet och 

består av 6 stycken frågor rörande tillsynsrådet i Norrbotten. Enkäten har skickats ut till 

samtliga kommuner i Norrbotten där de har fått möjlighet att yttra sig i saken. Eftersom 

några kommuner inte svarat på enkäten kan resultatet endast grundas på de svarande 

kommunernas åsikter. När det gäller internetkällor har dessa granskats kritiskt. De 

källor som hänvisas till i resultatet anses dock vara trovärdiga. 
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2 Tillsyn 

2.1 Historia 

 

Redan under 1500- och 1600-talet började staten utöva tillsyn över bland annat 

väghållning, sjukvård, gruvor och fyrväsende. Under denna tid bildades de första 

statliga sektormyndigheterna, till exempel Lantmäteriet, Bergsstaten och 

Amiralitetskollegium. Med tiden gavs länsstyrelsen allt mer uppgifter av 

tillsynskaraktär. Justitiekanslern (JK) kom till år 1713 och Justitieombudsmannen (JO) 

uppkom i samband med 1809 års regeringsform. Kraven på staten förändrades i och 

med industrialismen och det urbana samhällets framväxt. Ett sundhetsväsende växte 

fram i landet och efter år 1890 kom de regionala Yrkesinspektionernas 

arbetsmiljötillsyn till. Allt eftersom tillkom fler styrelser och inspektioner. När 

planeringen av kärnkraftsuppbyggandet inleddes på 1950-talet så byggdes en statlig 

tillsynsmyndighet upp, Statens kärnkraftinspektion.
1
 

När det moderna välfärdssamhället byggdes upp använde staten tillsyn som ett 

kontrollinstrument. Under senare år har riksdagen i stor utsträckning gett kommunerna 

allt mer ansvar för tillsynsuppgifter. Inom miljöområdet har kommunerna tilldelats nya 

uppgifter som tidigare vilat på olika statliga organ. Ett exempel på detta är plan- och 

byggväsendet där det sedan några år tillbaka råder ett kommunalt planmonopol och de 

statliga myndigheternas tillsyn är mycket begränsad. Tillsynens omfattning har de 

senaste årtiondena utvecklats mest inom miljöområdet, detta är särskilt tydligt efter 

miljöbalkens ikraftträdande år 1999. Balken förändrade antalet tillsynsobjekt och 

involverade tillsynsmyndigheter. Balken skiljde tydligt mellan de centrala 

myndigheternas ansvar för tillsynsvägledning och de regionala och lokala nivåernas 

ansvar för operativ tillsyn.
2
 

2.2 Tillsynsbegreppet 
 

Ordet tillsyn används i de flesta av de cirka 230 lagar som klassificerar sig som 

tillsynslagar. Tillsynsbegreppets innebörd är väldigt varierande och vagt vilket skapar 

problem för tillsynsmyndigheterna. Det är många gånger oklart vilka åtgärder som går 

under begreppet tillsyn. Regeringen beslutade den 21 september år 2000 att tillkalla en 

utredare med uppdraget att utreda hur den statliga tillsynen kan göras till ett mer tydligt 

och effektivt förvaltningspolitiskt instrument. Direktiven angav att arbetet skulle 

bedrivas i två etapper. Kommittén, som namngetts som Tillsynsutredningen, har lämnat 

två delbetänkanden till regeringen. Den första delen kom att kallas Statlig tillsyn – 

Granskning på medborgarnas uppdrag (SOU 2002:14), i den utredningen redovisades 

den statliga tillsynen och vilka problem som förekommer inom tillsynen. I den andra 

delen skulle utredaren lämna förslag på hur den statliga tillsynen kunde göras 

effektivare och tydligare. Den andra delen, slutbetänkandet, kom att få namnet Tillsyn – 

                                                           
1
 Johansson, Tillsyn och effektivitet, s. 32-33. 

2
Johansson, Tillsyn och effektivitet, s. 33. 
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Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100). Det är just det 

här slutbetänkandet som tar upp problematiken med tillsynsbegreppets innebörd.
3
 

En klar och tydlig lagstiftning är grundläggande för en väl fungerande tillsyn. Reglerna 

måste vara lättbegripliga och informationen om dem måste vara lättillgänglig. 

Föreskrifter på flera områden ger inte ett tydligt besked om var tillsynsansvaret ligger 

och vad det innebär.
4
 

Regeringen har bedömt att begreppet tillsyn främst bör användas för verksamheter som 

avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller krav som 

följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov leda till beslut om åtgärder 

som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige. Skälen till den här 

bedömningen är att tillsynsbegreppet idag är väldigt oprecist. Användningsområdet för 

begreppet skiljer sig åt mellan olika samhällsområden. Fastslagna definitioner av 

begreppet finns inom vissa områden men inom andra områden grundar sig innebörden 

av begreppet på traditioner och praxis. Bristen på ett entydigt tillsynsbegrepp gör det 

svårt för objektsansvariga och tillsynsorganen att veta vad en tillsynsuppgift innebär. 

Det råder även osäkerhet inom vissa områden gällande syftet med tillsynen och hur 

tillsynen ska bedrivas.
5
 

2.3 Tillsyn som ett styrmedel 

 

För att uppnå en effektivitet gällande politiken och dess syfte i Sverige har staten gett 

den offentliga förvaltningen möjligheter och skyldigheter att använda sig av olika 

styrmedel. Ett styrmedel som kan användas är tillsyn. Tillsyn kan definieras på många 

olika sätt men ett gemensamt inslag inom tillsynsverksamheten är att implementeringen 

av politiska beslut övervakas och granskas. I Sverige finns det cirka 230 tillsynslagar 

och cirka 380 stycken tillsynsorgan varav cirka 90 är statliga.
6
 

2.3.1 Proaktiva styrmedel 
 

Det finns 5 olika huvudgrupper av styrmedel som räknas in i kategorin proaktiva 

styrmedel, dessa 5 är; regleringar, ekonomiska eller finansiella styrmedel, 

kommunikativa eller kapacitetsbyggande styrmedel, lärande policyinstrument och 

offentlig produktion av varor och tjänster. Ett gemensamt kännetecken för de 

huvudgrupperna av policyinstrument är att samtliga syftar till att via olika former av 

incitament försöka få människor att välja ett visst beteende framför ett annat.  Dessa 5 

huvudgrupper går under namnet/kategorin proaktiva eftersom de redan existerar när 

människor ska välja handling. Om kunskapen om människans handlande vore komplett 

skulle stater inte behöva använda sig av fler styrmedel än de som ingår i de 5 

huvudgrupperna, men den kunskapen är ännu inte fullständig och därför har stater sedan 

                                                           
3
 SOU 2004:100, s. 2-3 

4
 SOU 2004:100, s. 2-3 

5
 Skr. 2009/10:79, s. 14-19 

6
 Johansson, Tillsyn och effektivitet, s. 13 
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länge använt sig av olika former av reaktiva styrmedel för att granska utfallet av förd 

politik.
7
  

2.3.2 Reaktiva styrmedel 
 

De reaktiva styrmedlen används för att i efterhand undersöka om utfallet inom ett 

politikområde blev som det var tänkt. Uppföljning, utvärdering, revision, tillsyn, 

inspektion och forskning är alla exempel på reaktiva styrmedel. Den här kategorin av 

styrmedel har endast marginellt diskuterats inom ramen för teorier om policyinstrument 

och de har sällan uttalat definierats och klassificerats som styrmedel. Under 1900-talet 

har statens åtaganden inom samhälleliga områden ökat. I de europeiska välfärdsstaterna 

är det idag mer regel än undantag att staten via politiska styrmedel försöker påverka 

människors dagliga beteendemönster. I västvärlden har det, i och med detta, blivit allt 

vanligare att genom olika tekniker övervaka policyutfallet. Vissa forskare menar att på 

grund av den ökande kontrollen, har det lett till att det är fullt rimligt att idag kalla vårt 

samhälle för ett övervakningssamhälle.
8
 

3 Statlig tillsyn 
 

Statlig tillsyn tillämpas i första hand i sammanhang där statsmakterna genom 

lagstiftning gett uttryck för en förpliktelse om att vissa särskilda villkor eller 

förhållanden ska råda i ett tillsynsobjekts relation till en enskild medborgare eller en 

grupp av medborgare. Med den utgångspunkten kan statlig tillsyn ses som ett 

förvaltningspolitiskt instrument. Medborgarens intressen, säkerhet och villkor är 

centrala i den statliga tillsynen. Den statliga tillsynen och dess grunder regleras i lag. 

Lagstiftningen på området kompletteras genom regeringens förordningar och andra 

beslut samt föreskrifter ifrån olika myndigheter. Det finns som sagt cirka 230 lagar med 

anslutande förordningar vilka reglerar den statliga tillsynen. Lagarnas omfattning är 

mycket varierande, det gäller även lagarnas krav på omfattningen av den statliga 

tillsynen. Miljöbalken intar här en särställning både genom sin stora bredd på innehållet 

samt antalet tillsynsorgan.
9
 

Statlig tillsyn kan utövas av såväl statliga myndigheter som av kommuner och 

privaträttsliga organ. De 21 länsstyrelserna är viktiga myndigheter i den statliga 

tillsynen främst inom områdena miljö, socialtjänst, yrkestrafik och räddningstjänst. 

Länsstyrelsen har även ansvar för flertalet områden där det inte finns någon central 

statlig myndighet. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt 35 olika lagar. Kommunerna 

har ansvar för tillsyn enligt 20 olika lagar. Till deras viktigaste områden hör 

räddningstjänst, livsmedel, miljö, servering av alkoholhaltiga drycker samt byggande. I 

vissa fall tilldelas i lagstiftningen andra organ än statliga och kommunala myndigheter 

tillsynsansvar. Till exempel så ger fiskelagen, jaktlagen och bisjukdomslagen rätt för 

särskilt utsedda tillsynsmän att vidta åtgärder som påminner om det många 

                                                           
7
Johansson, Tillsyn och effektivitet, s. 24-28 

8
Johansson, Tillsyn och effektivitet, s. 29 

9
 SOU 2002:14, s. 11-28 
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tillsynsmyndigheter förfogar över. Sveriges Advokatsamfund har fått en särskild 

ställning i lagstiftningen gällande tillsynen över advokater och advokatväsendet.  

Cirka 70 statliga förvaltningsmyndigheter, förutom de 21 länsstyrelserna, har med stöd 

av lag tilldelats tillsynsuppgifter. Några av myndigheterna bedriver endast tillsyn eller 

till huvuddelen tillsynsuppgifter såsom Arbetsmiljöverket, Statens kärkraftsinspektion, 

Finansinspektionen, ombudsmännen, Post- och telestyrelsen, Kemikalieinspektionen 

och Revisorsnämnden. Det finns även myndigheter som, förutom att just bedriva tillsyn, 

även har andra uppgifter inom tillsyn främst då av främjande och samordnande sort. 

Exempel på dessa myndigheter är Naturvårdsverket, Statens livsmedelsverk, Statens 

skolverk, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.
 10

 

3.1 Tillsynsmyndigheter 

 

Det finns 289 kommunala tillsynsmyndigheter i Sverige och kommunerna ansvarar 

själva för miljötillsynen inom den egna kommunen medans det finns 21 regionala 

tillsynsmyndigheter och länsstyrelserna ansvarar för tillsyn av verksamheter som berör 

miljön inom mer än en kommun. Det finns 7 statliga tillsynsmyndigheter. 

Naturvårdsverket är den största statliga tillsynsmyndigheten och ansvarar för stöd och 

hjälp till länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsynsarbete.
11

 

3.1.1 Länsstyrelsen 

 

De 21 länsstyrelserna är viktiga myndigheter i den statliga tillsynen. Deras 

huvudområden är miljö, socialtjänst, yrkestrafik och räddningstjänst. Inom flertalet 

områden har länsstyrelsen utöver tillsyn även fler arbetsuppgifter. Länsstyrelserna 

ansvarar även för områden där det inte finns någon statlig central myndighet. Det gäller 

till exempel tillsyn över stiftelser, bevakningsföretag, allmän kameraövervakning och 

pantbanker. Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn enligt 35 olika lagar. De viktigaste 

lagarna gällande länsstyrelsens tillsyn är miljöbalken, socialtjänstlagen, stiftelselagen, 

yrkestrafiklagen och räddningstjänstlagen. För de flesta av dessa tillsynsuppgifter ligger 

det nationella tillsynsansvaret på en central myndighet som ger tillsynsvägledning, 

utfärdar föreskrifter och i vissa fall också själva bedriver tillsyn. I några fall både leds 

och bedrivs tillsynen endast på länsnivå, det gäller tillsynen över stiftelser, 

överförmyndare, övervakningskameror, bevakningsföretag och pantbanker. 

Länsstyrelsen får i dessa fall, i den mån lagstiftningen lämnar utrymme, själva 

bestämma de aspekter och kriterier mot vilka tillsynen riktas.
12

 

Rollfördelningen mellan centrala myndigheter och länsstyrelser är olika tydlig inom de 

områden de båda nivåerna är inblandade. Gällande exempelvis tillsynen av yrkesmässig 

trafik är det operativa ansvaret tydligt lagt på länsstyrelsen. Vägverket ansvarar då för 

visst föreskriftsarbete, men är knappt utöver det involverad i tillsynsarbetet. 

Tillsynen enligt miljöbalken är komplicerad då det är flera myndigheter på central nivå 

som är inblandade. Den tydligaste relationen är den mellan Naturvårdsverket och 

                                                           
10

 SOU 2002:14, s. 29-31 
11

 SOU 2004:100, s. 15 
12

 SOU 2002:14, s. 31-73 
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länsstyrelserna. Miljöbalken anger bland annat vilka typer av miljöskadlig verksamhet 

som förutsätter tillstånd av miljödomstol (A-listan) respektive tillstånd av 

länsstyrelsernas miljöprövningsdelegation (B-listan). Verksamheter där det räcker med 

anmälan (C-listan) prövas av kommunen. Tillsynen enligt A- och B-listorna utförs av 

länsstyrelserna. Länsstyrelsen har möjlighet att delegera tillsynsansvaret till en 

kommun, om kommunen begär detta. I det senare fallet får länsstyrelsen en 

tillsynsvägledande roll i förhållande till kommunen. Länsstyrelsen kan även återta 

delegationen. Tillsynsobjekten på C-listan har kommunerna tillsynsansvar över.
13

 

Kemikalieinspektionen arbetar med en kombination av egen operativ tillsyn och 

delegerad tillsyn till länsstyrelse och kommun. Kemikalieinspektionen har inga egna 

lokala eller regionala resurser. Tanken är att de ska genomföra 150–200 inspektioner 

med egen personal. Vanligtvis sker samarbetet genom regionala projekt med personal 

från länsstyrelser, kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar eller 

Arbetsmiljöverket.
14

 

Andra myndigheter, till exempel Statens livsmedelsverk har ett annat arbetssätt. Det 

centrala verket arbetar själv med viss operativ tillsyn dels genom egna handläggare, dels 

genom besiktningsveterinärorganisationen. Tillstånd för vissa definierade typer av 

livsmedelsanläggningar (det finns cirka 600 i hela landet) ska prövas av verket. Verket 

har också det operativa tillsynsansvaret för dessa. Merparten av landets 

livsmedelslokaler (butiker, restauranger med mera) kontrolleras av de kommunala 

miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Statens livsmedelsverk har ingen egen regional 

organisation men inom verkets tillsynsavdelning finns ett antal inspektörer med 

definierade regionala ansvarsområden. Länsstyrelsen har det regionala tillsynsansvaret, 

som närmast avser tillsyn över kommunernas livsmedelstillsyn. Arbetsfördelningen är 

likartad inom djurskyddsområdet. Statens jordbruksverk har dock inget operativt 

tillsynsansvar för vissa verksamheter så som Statens livsmedelsverk har. Verket 

förfogar visserligen över fältpersonal i form av distriktsveterinärer, men deras 

huvuduppgifter är rent veterinära. Deras uppgift i tillsynssystemet är snarare att 

uppmärksamma kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar på brister, än att 

själva utöva tillsyn. I praktiken kan därför sägas att den operativa tillsynen inom 

djurskyddsområdet utförs på kommunal nivå. I vissa fall ansvarar länsstyrelsen för 

tillsynen, till exempel djurskydd vid cirkusar, vissa djurparker, 

försöksdjursanläggningar och karantäner. Statens jordbruksverks och länsstyrelsernas 

roller är främst normerande och tillsynsvägledande. Det händer att en kommun ber en 

länsstyrelse att ta över dess uppgifter. Här varierar praxis. Vissa länsstyrelser tar över, 

andra gör det inte.
15

 

Socialstyrelsens roll gentemot länsstyrelserna liknar Naturvårdsverkets. Tillsynen inom 

socialtjänstområdet utförs alltså grundläggande av länsstyrelserna. Det förekommer 

dock även att vissa aktiviteter görs tillsammans med personal från Socialstyrelsen.
16
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När det gäller räddningstjänsten är det primärt länsstyrelsen som ansvarar över tillsynen 

av den kommunala räddningstjänsten, men Statens räddningsverk är ofta direkt 

engagerat i tillsyn eller andra tillsynsnära aktiviteter emot kommunerna. Som framgått 

av beskrivningen varierar rollfördelningen mellan den centrala myndigheten och 

länsstyrelsen väsentligt. Tydligheten, som den upplevs både av de berörda 

tjänstemännen själva och av tillsynsobjekten, varierar också. De områden som verkar 

vara minst tydliga är livsmedel, djurskydd och räddningstjänst.
17

 

3.1.2 Kommunen 

 

Enligt bland annat miljöbalken, djurskyddslagen och tobakslagen har den kommunala 

nämnden det lokala tillsynsansvaret. I miljöbalken nämns det även att den kommunala 

nämnden har möjlighet att ta över tillsynsuppgifter ifrån den statliga 

tillsynsmyndigheten länsstyrelsen. Många större kommuner har getts den möjligheten. 

Den kommunala nämndorganisationen varierar, men de kommunala nämnder som har 

tillsynsuppgifter är normalt miljö- och hälsoskyddsnämnderna, socialnämnderna och 

räddningsnämnderna. Inom just miljöförvaltningen är tillsynen oftast den absolut 

dominerande arbetsuppgiften. Miljö, brandsäkerhet, livsmedel och djurskydd är 

kommunernas viktigaste tillsynsområden. I dessa tillsynsfall får kommunen hjälp av en 

eller ibland även två statliga organ. Kommunal tillsyn helt utan inblandning av centrala 

eller regionala myndigheter förekommer endast enligt lagen (1982:636) om anordnande 

av visst automatspel. Ingen lag ger varken landstinget eller deras förvaltningar någon 

tillsynsuppgift. De områden kommunerna har tillsyn över tillhör de områden som har 

allra störst vikt i samhället. Den kommunala tillsynen har både styrkor och svagheter. 

Till deras starka sida hör det faktum att den kommunala förvaltningen och det 

kommunala beslutsfattandet ligger nära medborgarna och de tillsynspliktiga 

verksamheterna. Dessutom främjar närheten mellan å ena sidan kommunens 

förtroendevalda och tjänstemän och å andra sidan medborgare och tillsynspliktiga 

verksamheter en effektiv tillsyn. En annan fördel är de nära och positiva banden mellan 

tillsynen och annan kommunal verksamhet. Den kommunala nivåns möjligheter att 

besluta om prioritering och utförande av tillsynen är en viktig faktor för att uppnå en 

effektiv tillsynsverksamhet, sett både till den enskilda kommunen och till 

tillsynsverksamheten i stort. Regeringen bedömer att kommunerna även i fortsättningen 

bör kunna ges ansvar för att utöva tillsyn, denna bedömning grundas på de redovisade 

fördelarna med kommunal tillsyn. Dock finns det även brister i den kommunala 

tillsynen som bör åtgärdas. Vissa av bristerna har sin grund i den kommunala 

strukturen. Många kommuner är små och har därför svårt att rekrytera och behålla 

kompetent personal för tillsynen. Vissa områden har sin grund i EU-rättsliga 

bestämmelser, vilket kan ställa höga krav på att följa rättsutvecklingen. Att den statliga 

styrningen inte fullt ut är reglerad och tillämpad bidrar till stora brister hos den 

kommunala tillsynen. Problemet med den statliga styrningen skulle kunna lösas genom 

en mer utvecklad tillsynsvägledning och uppföljning från statliga myndigheters sida.
18
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Inom vissa områden har det kommunala tillsynsansvaret redan flyttats över till staten. I 

framtiden kan det bli aktuellt att fler ansvarsområden överförs. Detta ska då prövas i 

särskild ordning och med beaktande av sambanden mellan tillsynsverksamheten och 

annan kommunal verksamhet. Vid de avgörandena, och vid ställningstagandet om 

vilken samhällsnivå som bör ges ansvaret för ny tillsynsverksamhet, bör det avgörande 

vara om fördelarna med kommunens närhet till medborgarna och företagen överväger 

de möjliga riskerna med att fördela ansvaret för tillsynen på så många aktörer. Den 

kommunala tillsynsverksamheten bör ha tillräcklig omfattning så att även mindre 

kommuner har möjlighet att upprätthålla kompetens inom området. Detta kan 

underlättas genom möjligheter till samverkan mellan kommuner.
19

 

Regeringen bedömer att det idag finns ett behov för en tydligare statlig styrning. För att 

kunna garantera likvärdighet och rättssäkerhet bör staten ta ett tydligare och ökat ansvar 

för styrningen av de kommunala tillsynsuppgifterna. Tillsynsvägledning ifrån de 

samordnande myndigheterna på respektive område bör löpande ge stöd till och följa hur 

kommunerna utövar sin tillsyn. Möjlighet bör även ges till de samordnande 

myndigheterna att enligt lag få utfärda föreskrifter om tillsynen. Om en enskild 

kommun inte sköter tillsynen bör kraven på åtgärder i första hand framföras genom 

påpekanden. Om kommunen inte följer påpekandena bör den samordnande 

myndigheten ha rätt till att ingripa genom förelägganden med krav på åtgärder. Sverige 

är en enhetsstat med ett långtgående kommunalt självstyre. Självstyret ska göra det 

möjligt för lokala anpassningar av olika verksamheter vad avser till exempel 

prioritering, praktiskt utförande, resurser och finansiering. Det är därför viktigt att det 

finns handlingsutrymme för de lokala beslutsfattarna. Tillsynsuppgifterna måste i varje 

kommun vägas mot andra behov och prioriteringar. Den kommunala tillsynen varierar i 

ett antal olika avseenden, både mellan olika kommuner och olika tillsynsområden. 

Variationerna i tillsynen mellan kommuner utgör ett hinder för att skapa en likvärdig 

och rättssäker tillsyn, detta anses vara det främsta skälet till varför regeringen bedömer 

att den statliga styrningen bör bli tydligare.
20

 

4 EU 

 

Den svenska statliga tillsynen har inte förändrats nämnvärt av EU-medlemskapet. Vissa 

myndigheter som studerats
21

 uppger att tillsynen påverkats i riktning mot mer hård 

kontroll. Tillsynens utformning är till övervägande del en nationell angelägenhet. De 

flesta EG-rättsakter fastslår att det i varje medlemsland ska finns en fungerande 

nationell tillsyn. Den detaljerade utformningen och organisationen av tillsynen är varje 

medlemslands ansvar. Undantag ifrån detta finns gällande Statens jordbruksverks tillsyn 

av EG-stöd, vilken detaljstyrs utav kommissionen. Utvecklingen inom EU går generellt 

sett emot en harmonisering av medlemsländernas tillsyn. Det har upptäckts stora 

skillnader gällande tillsyn i de olika medlemsländerna, utvecklingen mot en mer 
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sammanhållen syn på tillsyn sker främst genom frivilliga samarbeten av olika nätverk 

mellan myndigheter.
22

 

I artikel 211 i Romfördraget står det att ”kommissionen skall övervaka tillämpningen av 

bestämmelserna i detta fördrag och av bestämmelser som antagits av institutionerna 

med stöd av fördraget”. Övervakningen sker genom bland annat krav på rapportering 

från medlemsländerna, uppföljning och rena inspektioner. Om kommissionen upptäcker 

brister kan de begära en åtgärdsplan från den berörda medlemsstaten. Om bristerna är 

allvarliga eller om medlemsstaten underlåter att åtgärda bristerna har kommissionen 

möjlighet att skicka en formell underrättelse till medlemsstaten. Om bristerna efter detta 

ändå inte rättats till så har kommissionen slutligen en möjlighet att anmäla den berörda 

medlemsstaten inför EG-domstolen för fördragsbrott.
23

 

Den nationella tillsyn som bevakas hårdast av kommissionen är den som rör de EU-stöd 

som hanteras av Statens jordbruksverk. Här finns en väldigt enkel och direkt 

sanktionsmöjlighet för kommissionen, nämligen att kräva återbetalning eller minska 

stödet för medlemsstaten. De ekonomiska förlusterna som förlorat stöd innebär fungerar 

som ett initiativ för medlemsstaten att åtgärda brister i tillsynen. Dock så kan vissa 

medlemsländer anse att kostnaderna för förändringar i administrationen överstiger det 

förlorade stödet. Nästan hälften av EU:s budget går till just jordbrukspolitiken och 

därför granskar kommissionens revisorer detta nationella tillsynsområde på detaljnivå.
24

 

4.1 Kommunerna och EU-medlemskapet 

 

EU-medlemskapet har många gånger använts som motiv för förslag om att stärka de 

centrala myndigheternas ställning på områden där kommunerna utövar operativ tillsyn. 

Vissa områden där kommuner har ansvaret gällande tillsyn har försvårats på grund av 

EU-medlemskapet. Men inga bestämmelser i varken EG-rätt eller från EU:s 

institutioner ställer krav på att överföring av all tillsyn till staten bör genomföras. Viss 

anpassning kan krävas på grund av krav ifrån EU. Vissa EG-rättsakter ställer formella 

krav på den lagliga grunden för att någon annan än en central myndighet ska kunna 

utföra tillsyn. Eftersom det är den svenska staten som ställs till svars för Sveriges 

tillämpning av EG-rätten bör därför staten ha tillräckliga möjligheter att styra 

tillsynsverksamheten som kommunerna bedriver. Vissa EG-rättsliga krav kan dessutom 

vara svåra för kommunerna att följa, då skulle säkerligen ytterligare resurser krävas.
25

  

4.1.1 Delegation till kommunerna 

 

På vissa områden kan en ren formell anpassning behöva ske. EG-rätten kan ställa krav 

på att kontroll formellt sett ska utföras av en central behörig myndighet. EG-direktivet 

90/425/EEG om veterinära och avelstekniska kontroller är ett exempel på ett direktiv 

som vissa tolkat kräver detta
26

. Den tolkningen betyder att tillsyn och kontroll måste 
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utföras utav en statlig organisation. En rättsutredning som genomfördes år 2004 bestred 

Statskontoret den tolkningen och menade att kommunerna även i framtiden skulle 

kunna bedriva den tillsynen
27

. Förutsättningen som då krävs är att en tillsynsansvarig 

myndighet delegerar uppgiften till kommunerna. I det tidigare nämnda direktivet sägs 

det att tillsynen ska utföras av en central myndighet eller av de myndigheter som den 

behörigheten delegerats till.  Det ställs dessutom inga krav på vilken förvaltningsnivå 

myndigheterna som erhåller delegationen ska finnas på. Därmed finns det inga hinder 

för kommunerna att få delegation på dessa områden.
28

 

4.1.2 Statens möjligheter att styra kommunernas tillsyn 

 

Den mesta tillsynen som kommunerna utför är reglerad i lagstiftningen och inte 

delegerad ifrån en central myndighet. Men inom all tillsyn som kommunerna utför finns 

det ett eller flera statliga organ inblandade. Dem statliga myndigheterna kan inom varje 

tillsynsområde utpekas som nationellt ansvariga myndigheter med möjligheter att se till 

att kommunernas tillsyn är effektiv och enhetlig. Däremot skiljer sig 

tillsynsmyndigheternas möjligheter att styra kommunerna mellan de olika områdena. I 

vissa fall kan myndigheten ha föreskriftsrätt gentemot kommunerna, men oftast inte. 

Därmed har Sverige svårt att garantera att tillsyn utförs på det sätt som vi genom EU-

medlemskapet åtagit oss.
29

 

5 Miljöfrågor 
 

Miljöfrågor har på senare år ökat i betydelse i samhället. Det rapporteras om att 

livsvillkoren för djur, växter och människor drastiskt förändras. Det ekologiska 

systemet har hamnat i obalans i främst den industrialiserade världen på grund av 

konsumtionsmönster, naturanvändning och tillverkningsprocesser. Miljöproblemen 

engagerar människor politiskt på nationell, europeisk och nationell nivå. Det finns en 

lång tradition av offentlig tillsyn på miljöområdet och medlemskapet i Europeiska 

unionen har en stor betydelse för utvecklingen inom området.
30

 

5.1 Miljöbalken 
 

En miljöbalk antogs av regeringen år 1998 och trädde i kraft 1 januari 1999. I den nya 

lagstiftningen samlades reglerna inom miljöområdet. Innan den lagen trädde i kraft 

fanns ett stort behov av en samlande och förändrad lag. Den äldre lagstiftningen som 

handlade om miljöfrågor var utformad i början av 1900-talet och var därför inte byggd 

på modern kunskap om hur dagens miljöproblem uppkommer och bör bekämpas.
31
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6  Tillsyn enligt miljöbalken 
 

Tillsynsbegreppet i miljölagstiftningen härstammar från den dåvarande 

miljöskyddslagstiftningen. Med tillsyn menas olika åtgärder, allt från frivilliga 

samarbeten mellan verksamhetsutövare och myndigheter till myndighetens åtgärder av 

tvångskaraktär som kan vara i form av förelägganden eller förbud. Tillsynen består 

främst av att övervaka så att lagstiftningen följs men även meddela tillståndsbeslut, 

handlägga ärenden samt meddela föreskrifter, förelägganden, förbud och vidta de 

åtgärder som behövs för att gällande bestämmelser ska följas. Myndigheterna ska lämna 

råd och upplysningar i samband med besök och andra kontakter med dem 

övervakningen riktar sig till och slutligen genom information och andra generella 

metoder aktivt verka för att driftansvariga iakttar aktsamhetsregler och tar tillvara olika 

möjligheter att uppnå bättre miljöförhållanden.
32

 

 

Tillsynen är ett vitt och brett begrepp och den kan utföras av olika aktörer. I 26: 1 MB 

framkommer det att tillsynen ska säkerställa syftet med balken och dess 

följdförfattningar. Det krävs alltså ett rättsligt system för att genomdriva kraven i MB i 

praktiken. Existerar inte detta rättsliga system riskeras MB:s mål om hållbar utveckling 

samt de delmål som finns för hälsa, miljö och naturresurser att inte uppfyllas.
33

 

Förebyggande åtgärder krävs för att balkens ändamål ska kunna uppfyllas. Exempel på 

detta kan vara rådgivning och information samt i enskilda fall vara rådgivande, 

utredande och uppföljande i verksamheter av mer generell karaktär som inbegriper det 

så kallade miljöstrategiarbetet. Syftet är att identifiera hälso- och miljöproblem, utarbeta 

handlingsplaner och följa upp beslutade långsiktiga eller övergripande miljöpolitiska 

mål som statsmakterna bestämt. Ett säkerställande av balkens efterlevnad förutsätter att 

de samordnande och de centrala tillsynsmyndigheterna genom uppföljning, rådgivning 

och kontroll bistår de tillsynsmyndigheter som utövar den direkta tillsynen med 

tillsynsvägledning. Sådana uppgifter ankommer därför också på dessa 

tillsynsmyndigheter.
34

 

 

Ansvaret för tillsynen av frågor som rör människors hälsa och miljö har varierat under 

åren. Tillsynsreglerna har förändrats och beror på miljöproblemens karaktär, den 

varierande synen som funnit angående dessa och på samhällsförändringarna i övrigt.
35

 

Kommunerna har länge haft tillsyn över bland annat hälsoskydd och har under tiderna 

fått utökat tillsynsansvar. Ansvarsfördelningen framgår dels av miljöbalken dels av 

miljötillsynsförordning (2011:13). Med tillsyn menas oftast den ”operativa” 

verksamheten som kan sägas vara myndighetsutövning. Med operativ verksamhet 

menas hur myndigheter arbetar i förhållande till miljöpåverkande företag och enskilda 

individer ute på ”fältet”. Annan tillsynsverksamhet kan fungera som förebyggande, 

rådgivande och samordnande. Exempel på sådana är bland annat kemikalieinspektionen 

och naturvårdsverket. Som  tidigare sagts är det länsstyrelsen och kommunala nämnder 
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som oftast utför tillsynen. Det vanligaste är att länsstyrelsen ansvarar över grönområden 

i form av fridlysning av arter, miljöfarliga verksamheter som A- och B-verksamheter, 

samt vattenverksamheter. Kommunen har hand om tillsynen över bland annat 

miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig, hantering av kemiska produkter, 

hantering av avfall samt naturskydd.
36

 

 

6.1 Kommunal tillsyn enligt miljöbalken 
 

I den tidigare lagstiftningen miljöskyddslagen som kom år 1969, hade kommunerna inte 

något tillsynsansvar alls. Dock infördes ett tillsynsansvar år 1981 och efter det har 

ansvaret för kommunerna successivt ökat. Kommunens obligatoriska tillsynsansvar är 

som tidigare nämnts miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig, hantering av 

kemiska produkter, hantering av avfall samt naturskyddet i vissa fall, till exempel när 

det gäller kommunalt beslutade områdesskydd. Länsstyrelsen och andra statliga 

myndigheter kan delegera ytterligare tillsynsuppgifter till kommunen (26:3 4st MB).
37

 

Det är vanligt att olika kommuner samarbetar med tillsynen, dock finns det vissa 

kommunalrättsliga hinder för detta till exempel lokaliseringsprincipen som innebär att 

en kommunal verksamhet måste ha anknytning till kommunens geografiska område 

eller dess medlemmar. I praktiken betyder det att en kommun inte får utan lagstöd 

bedriva tillsynsverksamhet för annan kommun eller delegera beslutanderätt till anställda 

i en annan kommun. Med åren har lagstiftaren successivt skapat bestämmelser som ger 

ökad möjlighet till samverkan över kommungränserna. År 1996 infördes bestämmelser i 

ett flertal lagar som medförde att kommunerna fick befogenheter att anlita annan 

kommun för olika tillsynsuppgifter och delegera beslutanderätt till anställda i annan 

kommun. Idag finns dessa bestämmelser i 26:7 MB. Enligt 26:7 1st får en kommun 

träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som kommunen har enligt 

denna balk ska skötas helt eller delvis av annan kommun. Kommunen får dock inte 

överlåta befogenheten att meddela beslut i ärendet.
38

 Med detta menas att sådana 

uppgifter som inte innefattar meddelande av beslut får meddelas. Exempel på det kan 

vara uppgifter om inspektioner, mätningar eller andra utredningar av betydelse för 

tillsynen.
39

 MB 26:7 2 st. talar om att beslutanderätt endast får delegeras till den som är 

anställd i en annan kommun och inte är förtroendevald eller till någon som är anställd i 

företaget som ägs av den kommunen.
40
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7 Verktyg vid operativ tillsyn 

 

7.1 Föreläggande och förbud tillsammans med andra saker 

 

I vissa fall kan tillsynsmyndigheten meddela förelägganden eller förbud och detta med 

stöd av 26:9 MB. När ett föreläggande ges så kräver tillsynsmyndigheten 

skyddsåtgärder, begränsningar, undersökningar eller något annat slags försiktighetsmått. 

Verksamheten eller åtgärden förbjuds alltså inte. Proportionalitetsprincipen får här en 

stor betydelse vilket betyder att mer ingripande åtgärder från en myndighet än vad som 

är befogat inte är tillåtna. En tillsynsmyndighet får också meddela förelägganden eller 

förbud om någon regel i miljöbalken, förordning, föreskrift eller EU-rättsliga 

bestämmelse överträds. Ibland kan en tillsynsmyndighet meddela förelägganden eller 

förbud för att genomdriva efterlevnaden av domar eller andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken, det kan handla om brott mot tillståndsvillkor som exempelvis 

högsta tillåtna minimitappning av vatten från en damm eller högsta tillåtna utsläpp av 

förorening från en industri. Om en verksamhet drivs i enlighet med villkor eller andra 

bestämmelser så är det endast undantagsvis användning av 26:9 MB sker och då måste 

det gälla ohälsa eller andra allvarliga skador på miljön. Detta beror på tillståndets 

rättsverkan som innebär att om en tillsynsmyndighet vill ändra på något beslut så måste 

det ske genom 24kap. MB som reglerar omprövning av tillstånd, detta gäller den dom 

eller beslut som ledde fram till tillståndet.
41

 

 

Ett JO utlåtande handlade om en anmälan mot en Länsstyrelse angående brister i 

utövandet av tillsyn enligt miljöbalken. En anmälan kom in om att en grillplats hade 

uppförts inom ett naturvårdsområde längs en strand. Anmälan resulterade i att 

länsstyrelsen gjorde en anmälan till åklagarmyndigheten som beslutade att 

förundersökning skulle inledas. Utöver anmälan till åklagarmyndigheten vidtog 

länsstyrelsen inga åtgärder i avvaktan på ett domstolsavgörande. På grund av 

länsstyrelsens passivitet fick de kritik av JO. som menade att ett mer korrekt förfarande 

borde ha skett. Länsstyrelsen borde efter anmälan om grillplatsen ha öppnat ett 

tillsynsärende och fortsatt handlägga ärendet efter åtalsöverlämnandet genom att ha en 

underhandskontakt med åklagarmyndigheten samt informerat och förelagt områdets 

innehavare att inkomma med redogörelse och därefter när redogörelse inkommit ta 

ställning till om tillstånd eller inte krävs enligt MB.
42

 

 

I rapporten från JO nämns att tillsynen över strandskyddsområden utövas enligt 

förordningen (1998:900) om tillsyn av länsstyrelsen. Av 26:1 MB följer att tillsynen ska 

säkerställa syftet med balken och föreskrifter som har meddelats med stöd av den. 

Tillsynsmyndigheten ska för det ändamålet i nödvändig utsträckning kontrollera 

efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma 

rättelse. Enligt 26:2 MB är tillsynsmyndigheten skyldig att vid misstanke om brott 
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anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller föreskrifter som meddelats med 

stöd av den till polis- eller åklagarmyndigheten vilket de har gjort. JO hänvisar till 

förarbetena till MB som talar om att tillsynsmyndigheten inte själv ska göra någon 

bedömning av om överträdelsen kan föranleda en fällande dom eller om den är ett ringa 

brott utan anmäla de faktiska förhållandena så snart en straffbar överträdelse kan 

konstateras. Gärningens allvar, om vårdslöshet eller uppsåt förelegat, vem som är 

ansvarig för överträdelsen i straffrättslig mening och liknande bedömningar ska ske i 

den efterföljande brottsutredningen. Enligt 26: 9 MB får en tillsynsmyndighet meddela 

de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 

efterlevas. I detta fall har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet anmält överträdelsen till 

åklagarmyndigheten men därutöver inte vidtagit några åtgärder. Tillsynsmyndigheternas 

skyldighet att utan egen bedömning anmäla misstänkta brott mot miljöbalken till 

åklagarmyndigheten innebär inte att myndighetens skyldigheter för att säkerställa syftet 

och kontrollera efterlevnaden av balken sätts ur spel i avvaktan på en dom eller ett 

beslut.
43

 

7.2 Vite 

 

Enligt 26:14 MB får en tillsynsmyndighet i samband med beslut om föreläggande eller 

förbud förena detta med ett vite och enligt 26:26 MB kan beslutet komma att gälla 

omedelbart även om det överklagas. Vitet ska fungera som ett påtryckningsmedel. 

Verksamhetsutövaren kan få betala ett i förväg bestämt penningbelopp om inte beslutet 

följs. Tillsynsmyndigheten har även en möjlighet att begära verkställighet hos 

kronofogdemyndigheten (26:17 MB) eller så kan myndigheten själv besluta om rättelse 

på den felandes bekostnad (26:18 MB) om det finns risk för allvarliga skador eller om 

det annars finns särskilda skäl, får ett sådant beslut meddelas utan föreläggande eller 

förbud. I Lag (1985:206) om viten finns bestämmelser om vitesföreläggandes adressat, 

beräkning av vitets storlek, utformning med mera. Vitesföreläggandet ska vara riktat 

mot en eller flera namngivna fysiska personer, adressater. Myndigheten kan själv välja 

om föreläggandet ska riktas mot den juridiska personen eller mot en eller flera 

företrädare för denna. Oftast riktas föreläggandet mot den juridiska personen eftersom 

denna är verksamhetsutövaren och blir då inte påverkad av förändringar i bolagets 

personsammansättning. Ibland händer det att föreläggandet riktas både mot den 

juridiska personen samt företrädare för den. Om adressaten ska vidta en viss åtgärd ska 

det stå i föreläggandet vilken tid eller inom vilken tidsfrist det måste vara åtgärdat, detta 

för att det ska vara lättare att veta om överträdelsen gjorts och därmed när det blir 

aktuellt att vitet ska dömas ut. Tidsfristen bestäms efter vad som är rimligt med hänsyn 

till omständigheterna i det enskilda fallet. Om åtgärderna är omfattande eller kräver 

särskilda kunskaper bör tidsfristen sättas så att adressaten får skälig tid till att anlita 

fackmän till arbetena och så att arbetena hinner genomföras. Tiden kan även bero på 

klimatförhållandena, vissa förelägganden går inte att utföra under delar av året. I 2§ 3st 

viteslagen framkommer en begränsning i myndigheters möjlighet att meddela nya 
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vitesförelägganden. När ett vite förelagts får inte ett nytt vite mot adressaten i samma 

sak föreläggas förrän föreläggandet vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att en dom eller 

ett beslut av domstol eller myndighet inte längre kan överklagas
44

. I regel motiveras 

detta genom att adressaten inte ska ha flera olika beslut att följa.
45

  

 

Det är viktigt att en myndighet som beslutar om vitesföreläggande ser till att adressaten 

delges föreläggandet i enlighet med delgivningslagens bestämmelser. Vitessumman ska 

enligt 3§ viteslagen fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om 

adressatens ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter kan påverka 

adressatens möjlighet att följa föreläggandet som är förenat med vite. Vitesbeloppet ska 

vara i proportion till värdet av den åtgärd som föreläggandet syftar till, det vill säga 

proportionalitetsprincipen ska beaktas, dock ska det vara mer fördelaktigt att följa 

föreläggandet än att bryta mot det och betala vitet. Om vitesföreläggandet riktas mot fler 

personer ska ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem, det går aldrig att 

formulera som ett solidariskt ansvar. Vitesbeloppen kan alltså vara olika stora för olika 

adressat med hänsyn till adressaternas individuella ekonomiska situation. Genom praxis 

har det framkommit att vitesförelägganden ofta underkänts på grund av att 

tillsynsmyndigheten riktat vitesföreläggandet till flera personer men endast med ett 

vitesbelopp.
46

 

 

Om det är lämpligt kan det föreläggas ett vite som löpande vite enligt 4§ viteslagen. Då 

bestäms ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet 

inte har följts eller om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång 

adressaten underlåter att fullgöra denna. I det ursprungliga vitesföreläggandet bestäms 

att ett visst belopp ska förfalla med jämna mellanrum så länge föreläggandet inte följs. 

Handlar det istället om ett förbud kan det löpande vitet bestämmas så att ett visst 

vitesbelopp förfaller varje gång adressaten underlåter att fullgöra den ålagda 

förpliktelsen. Skillnaden mellan ordinära viten och löpande viten är att löpande viten 

kan dömas ut varje gång en överträdelse av föreläggandet kan konstateras. Ett ordinärt 

vitesföreläggande är däremot uttömt så snart vitesbeloppet dömts ut. För myndigheterna 

är det praktiskt att använda sig av ett löpande vite eftersom de då slipper att fatta nya 

beslut om samma sak. Ett vite kan jämkas enligt 9§ viteslagen om det föreligger 

särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att förhållandet ändrats sedan vitesföreläggandet 

meddelades, att vitesbeloppet bestämts schablonmässigt utan beaktande av adressatens 

ekonomiska förhållande eller att överträdelsen kan anses som förhållandevis ursäktlig.
47

 

 

I ett JO- avgörande fick en miljö- och hälsoskyddsnämnd kritik för utformningen av 

vissa vitesförelägganden. Nämnden förelade ett bolag att vidta en bullerreducerande 

åtgärd inom en viss tid. Frågan som uppkom var huruvida beslutet innehåller tillräckligt 

preciserade anvisningar för att bolaget ska kunna bedöma vilka åtgärder det måste vidta 

för att undvika att nämnden begär vitet utdömt. Vid ett annat tillfälle förelade nämnden 
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en verksamhetsutövare att rengöra sina djur samt att fortlöpande hålla sina djur 

tillfredsställande rena. Frågan som uppkom är om föreläggandet är förenligt med 4 § 

viteslagen, det vill säga om beslutet innehåller en tillräckligt preciserad tidsangivelse för 

vad ”fortlöpande rena” innebär så att nämnden ska kunna avgöra vid vilka tidpunkter 

efter den utsatta tiden som nämnden kan begära vitet utdömt. Till sitt försvar anförde 

nämnden att bullerreducerande åtgärder i detta fall kan utföras på olika sätt. Därför har 

miljö- och hälsoskyddsnämnden med hänsyn till kostnadsaspekten inte velat binda upp 

beslutet till bara en åtgärd utan lämnat detta avgörande till företaget. Det viktigaste är 

att bullret reduceras till en nivå där sanitär olägenhet inte föreligger. Vad gäller 

vitesföreläggandet mot verksamhetsutövaren avseende bristande rengöring av kor 

instämmer miljö- och hälsoskyddsnämnden i att vitet inte skulle kopplats till 

skyldigheten att fortlöpande hålla djuren tillfredsställande rena utan enbart till den 

fastställda tidpunkten.
48

 

 

JO menade att det är viktigt att ett vitesföreläggande utformas så att adressaten får klart 

för sig vad som fordras av honom för att denne ska undgå att utge det fastställda 

vitesbeloppet. Om föreläggandet innebär en skyldighet att vidta viss åtgärd måste det 

utsatta vitesbeloppet knytas till en klart definierad prestation; i annat fall kan förelagt 

vite ej utdömas. Nämndens föreläggande att "vidta sådana bullerreducerande åtgärder 

att närboende inte förorsakas sanitär olägenhet" uppfyller inte kravet på tillräcklig 

precisering av de åtgärder som ska vidtas. En sådan utformning av ett föreläggande 

lämnar den förpliktade i ovisshet om vilka åtgärder som är nödvändiga eller tillräckliga. 

Beträffande det andra granskade beslutet där vite förelagts med stöd av djurskyddslagen 

har nämnden medgett att vitesföreläggandet fått en oriktig utformning. Ett löpande vite 

innebär att det i föreläggandet bestäms att ett visst belopp ska förfalla med jämna 

mellanrum så länge föreläggandet inte följs. Om åtgärden innefattar en regelbundet 

återkommande förpliktelse kan föreläggandet innehålla en bestämmelse om att vitet 

förfaller varje gång adressaten underlåter att fullgöra den ålagda förpliktelsen. Enligt JO 

så har nämndens föreläggande inte utformats i enlighet med dessa regler. JO kritiserade 

nämnden för detta och anförde att det är viktigt att tvångsmedel av denna typ hanteras 

med största omsorg och noggrannhet. Det är viktigt för att tillgodose adressatens 

rättssäkerhet men också för att vitessanktionen ska vara effektiv. Brister i 

föreläggandena kan medföra att försuttna viten inte kan dömas ut.
49

 

8 Rätten till tillträde för tillsyn 

 

I normala fall så bedrivs tillsynen i samförstånd mellan myndighet och 

verksamhetsutövaren. I vissa fall kan det vara så att myndigheten nekas tillträde till 

fastigheter och anläggningar av verksamhetsutövaren och kan då inte utföra nödvändiga 

tillsynsåtgärder. I 28:1 MB står det stadgat att en tillsynsmyndighet för att fullfölja sina 

uppgifter enligt miljöbalken och EU- förordningar inom balkens tillämpningsområde 

har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt 
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transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder. Eftersom det gäller 

tvångsingripanden är det viktigt att bestämmelsen används med omdöme. Av 

paragrafens ordalydelse framgår att endast sådana åtgärder får vidtas som behövs för att 

myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter. En myndighet har alltså inte längre 

gående rätt än vad som motiveras av dess uppdrag. Paragrafen har i första hand 

betydelse för myndigheter som ska fullgöra tillsynsuppgifter. Det har då ingen betydelse 

om den verksamhet som är föremål för myndighetens intresse har upphört eller inte. 

Tillträde kan även ske till andra fastigheter än den där verksamheten bedrivs, till 

exempel för att utföra mätningar av verksamhetens utsläpp. Tillträde kan vidare ske för 

att utföra särskilda undersökningar eller kartläggningar, exempelvis radonmätningar.
50

 

Med byggnad menas även bostäder men tillträdet till bostäder är starkt begränsad 

genom 28:6 MB som säger att tillträde endast får ske i den utsträckning det behövs för 

att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. I förarbetet finns skälen 

beskrivna till varför rätten till tillträde av bostäder är starkt reglerat och detta är på 

grund av det särskilda integritetstvång som ett sådant tillträde medför. Begränsningen 

gäller dock inte utanför själva bostaden som till exempel villaträdgården.
51

 

Tillsynsmyndigheter eller den som fått myndighetens uppdrag att göra en undersökning 

kan inte själva fysiskt tilltvinga sig tillträde till verksamheten för att göra tillsynen. I ett 

sådant fall ska enligt 28:8 MB polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att 

tillsynsmyndigheten ska få tillträde och utföra tillsynen. Polishandräckningen bör endast 

ske då andra möjligheter till tillträde är uttömda.
52

 

9 Verksamhetsutövarens ansvar 

9.1 Verksamhetsutövares egenkontroll 
 

MB 26:19 1st anger att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd som kan befaras 

medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera 

och kontrollera verksamheten. Lagstiftaren vill här trycka på verksamhetsutövarens 

ansvar för efterlevnad av MB och utvecklingen av möjligheter att skydda och förbättra 

miljön och människors hälsa. Främst syftar egenkontrollen till bland annat 

hänsynsreglerna i 2 kap. MB som kunskapskravet i 2§ samt försiktighetsmåtten i 3 §. 

Verksamhet som inte kan räknas till en fast anläggning, exempelvis transporter, omfattas 

också av egenkontrollen. Oavsett om det gäller näringsverksamhet eller en åtgärd som 

vidtas av någon privat så gäller egenkontrollen om det är av betydelse för MB:s syfte. 

Kraven är olika beroende på verksamhetens art samt hälso- och miljöeffekterna av 

verksamheten.
53

 Syftet med dessa bestämmelser är att lägga det primära ansvaret för 

efterlevnaden av miljölagstiftningen på verksamhetsutövaren själv, dock ska detta ses 

som ett komplement till den offentliga myndighetstillsynen och inte som någon 

ersättning för den. Myndigheternas arbete kan då riktas mot systemtillsyn istället för en 
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mer detaljerad tillsyn av till exempel utsläpp och reningsanordningar.
54

 

 

Verksamhetsutövaren är också skyldig att genom egna undersökningar eller på annat 

sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön (26:19 2 

st.  MB). Det är viktigt att ha ett fungerande kontrollprogram för verksamhetsutövaren. 

Kontrollprogrammet reglerar hur kontrollen ska utövas och syftet med den är att 

kontrollera huruvida de villkor som angivits i tillståndet följs. Verksamhetsutövaren är 

också skyldig att lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder om 

tillsynsmyndigheten begär det (26:19 3 st. MB). Regeringen har meddelat förordningen 

(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen gäller enligt 1§ den 

som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som omfattas av tillstånds- 

eller anmälningsplikt enligt 9, 11 eller 14 kap MB. Förordningen är tillämplig på 

verksamheter som regleras enligt balkens bestämmelser om hälsoskydd vilket innebär 

att det blir många objekt som är skyldiga att bedriva egenkontroll. Förordningen 

reglerar olika plikter som måste ske i samband med egenkontrollen.
55

 

9.2 Verksamhetsutövarens upplysnings- och undersökningsplikt 
 

En tillsynsmyndighet får förelägga en verksamhetsutövare att till myndigheten lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26:21 MB). Uppgifterna måste 

behövas för tillsynen och det kan röra sig om uppgifter gällande övergripande, 

samordnande och uppföljande uppgifter om strategiskt miljöarbete. Det bör vara 

handlingar som inte förutsätter närmare utredning som till exempel driftförhållanden, 

omfattning av verksamheten, kemikalieanvändning, råvarumaterial eller bränsleval. 

Detta föreläggande kan förenas med ett vite enligt 26:14 MB. Är det så att 

tillsynsmyndigheten vill ha mer ingående uppgifter om verksamheten att särskilda 

undersökningar behövs får föreläggandet istället meddelas med stöd av 26:22 MB. 

Enligt bestämmelsen är verksamhetsutövaren skyldig att utföra de undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
56

 

10 Straff och miljösanktionsavgift 

 

De miljöstraffrättsliga bestämmelserna regleras i 26 kap. MB. Även 3 kap. 

brottsbalken(BrB) har vissa bestämmelser som kan bli aktuella. Straff kan endast drabba 

fysiska personer som utför straffbara handlingar. Det kan vara att en person handlar i 

strid mot ett förbud till exempel att släppa ut mer föroreningar än vad som är tillåtet 

enligt tillståndet eller att bygga något utan nödvändigt tillstånd. Det kan även vara så att 

personen underlåter att göra något som lagen kräver, exempel på det kan vara att inte 

inge en miljörapport eller att inte märka en viss kemisk produkt. Bestämmelserna i 29 

kap. MB är formulerade på olika sätt, vissa lagrum till exempel 1§ anger en fullständig 

beskrivning av vilka kriterier som ska vara uppfyllda för fällande dom. Andra regler kan 

vara mer invecklade i den meningen att det även måste studeras kriterier i en annan 
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regel eller vad som anges i tillståndet/beslutet för att kunna avgöra vad som är straffbart. 

Även om den senare typen ofta kritiserats för att vara rättsosäker har lagstiftaren valt att 

ha kvar den på grund av att det är svårt att formulera tillräckligt tydliga 

brottsbeskrivningar i en och samma regel.
57

 

 

Vissa straff belägger gärningen som sådan medan andra straff kräver att även skadliga 

effekter måste ha uppkommit eller riskeras, detta kallas effektbrott. Straffskalan för 

miljöbrotten ligger mellan böter och fängelse i högst två år. När miljöbalken trädde i 

kraft så fick fler av straffen ett höjt straffmaximum dock har de flesta brott sedan 

decennier tillbaka fått relativt låga bötesbelopp och har väldigt sällan lett till fängelse. 

När bedömning av en gärning så göras så ser domstolen både till det subjektiva och 

objektiva omständigheterna. Med subjektiva omständigheter menas om handlingen 

begåtts med uppsåt eller på grund av vårdslöshet samt om gärningsmannen varit straffad 

sedan tidigare. Objektiva omständigheter kan vara vilket intresse som den aktuella 

straffbestämmelsen ska skydda.
58

 

 

Av förarbetena till MB framgår det att vid bedömningen av överträdelser på 

miljöområdet så bör det beaktas att lagstiftningen omfattar intressen av stort 

skyddsvärde. Bestämmelserna på miljöområdet avser huvudsakligen att skydda sådana 

grundläggande intressen som våra framtida livsförutsättningar, den långsiktiga 

tillgången till naturresurser samt artrikedom inom ett område. Överträdelser av 

straffbestämmelserna i MB och BrB prövas av allmänna domstolar. I motsats till vad 

som gäller för exempelvis de flesta brottsbalksbrott föreskrivs inom miljörätten 

straffansvar för både uppsåtliga och oaktsamma förfaranden i samma bestämmelser och 

med samma straffskala. Ett brott som skett med uppsåt får normalt sett anses vara 

betydligt mer straffvärt än motsvarande gärning begången av oaktsamhet. Detta gäller 

särskilt om oaktsamheten inte är grov. Ett exempel är de skillnader i straff som döms ut 

om någon har berövat annan livet uppsåtligen - och brottet rubriceras mord eller dråp - 

jämfört med den situationen att gärningen skett av oaktsamhet och rubriceras vållande 

till annans död. Trots att effekten av brottet alltså är exakt densamma döms regelmässigt 

till väsentligt lindrigare straff i det senare fallet.
59

 

 

29:1 MB lyder ”För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med 

uppsåt eller av oaktsamhet 

 

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i 

det enskilda fallet medför eller kan medföra 

 

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en 

omfattning som inte har ringa betydelse, eller 

b) någon annan betydande olägenhet i miljön, 
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2. förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en 

förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning 

som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande 

olägenhet i miljön, 

 

3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning, 

eller 

 

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller 

grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur 

eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller 

kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön 

 

Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex 

år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har medfört eller 

kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning, om gärningen annars varit av 

särskilt farlig art eller innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om 

gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig 

skyldig till en försummelse av allvarligt slag. 

För försök eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt 23 kap. 

brottsbalken. 

Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är allmänt 

vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt, döms inte till 

ansvar enligt denna paragraf” 

 

Första punkten handlar om utsläpp, det är tillräckligt att någon aktivt eller genom 

passivitet orsakar ett utsläpp som medför en praktisk beaktansvärd risk för skadlig 

förorening. Det är även tillräckligt att denna risk är ”abstrakt”, i lagtextens mening, att 

”det utsläppta ämnet typiskt sett” kan leda till en skadlig förorening. Detta kan röra sig 

om ämnen som är giftiga, frätande eller cancerframkallande. Denna regel omfattar dock 

utsläpp av ett ämne som i det enskilda fallet kan medföra risk. Det innebär att ett ämne 

kanske inte farligt ensamt men tillsammans med ett annat ämne kan reagera på ett 

sådant sätt att det blir farligt, exempelvis i en sjö. Regeln om miljöbrott fungerar som en 

uppfångningsregel vilket betyder att den inte förutsätter att brottet är mot ett visst 

villkor utan det tar sikte på beteendet som sådant. Det finns en svaghet i regeln och det 

är att den inte omfattar alla slags fysiska ingrepp i naturmiljön, ett exempel på det är 

olaglig avverkning av urskog med hotade arter. 29:1 3st MB anger att gärningen inte är 

ett miljöbrott om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet i och med meddelat 

tillstånd och villkoren i detta. Det gäller även att förfarandet inte anses som ”allmänt 

vedertaget”, exempelvis trafikbuller och avgasutsläpp från bilar. Ibland är det så att även 

om alla rekvisit är uppfyllda för brottet så kan gärningsmannen gå fri om gärningen med 

hänsyn till omständigheterna kan anses försvarlig.
60
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Det finns två miljöstraffregler som tar sikte på fysiska ingrepp i naturmiljön, brott mot 

områdesskydd som kan vara överträdelse av föreskrifter om naturreservat samt 

artskyddsbrott, till exempel att döda en individ av en fridlyst art eller förstöra dess 

boplats. 29:3 MB anger i vilka situationer miljöfarlig kemikaliehantering kan komma att 

bli aktuell. Det är särskilt viktigt att farliga kemiska produkter hanteras säkert. Regeln är 

subsidiär i förhållande till miljöbrott och kan aktualiseras när det är fråga om annan 

hantering än förvaring av en kemisk produkt och någon förorening inte har inträffat. Det 

är alltså tillräckligt att risken är abstrakt, att inte förvara en farlig kemikalie inlåst är ett 

sådant exempel. Två typer av gärningar definieras som otillåten miljöverksamhet (29:4 

MB). Den ena innebär att någon med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver 

en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan att följa de krav som finns på tillstånds- eller 

anmälningsplikt. Den andra gärningstypen är att med uppsåt eller oaktsamhet bryta mot 

vad som föreskrivs i ett tillstånd eller liknande beslut, som att släppa ut mer än vad ett 

tillståndsvillkor medger. Enligt 29:5 MB kan personen bli skyldig till försvårande av 

miljökontroll om det till exempel inte görs någon anmälan av kemiska produkter för 

registrering i samband med yrkesmässig tillverkning eller import. Det kan också röra sig 

om att inte följa ett föreläggande av en tillsynsmyndighet att lämna en uppgift. Vissa 

gärningar som begås är att anse som ringa, se 29:11 MB. Då anses gärningen vara av 

lindrig art, exempelvis ett litet överutsläpp. Av de friande miljödomarna har en stor del 

bedömts som ringa och sannolikt avskrivs på ett tidigare stadium av samma skäl. En 

gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till det 

intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. När det är fråga om ringa 

brott ska det bestämmas efter en sammanvägd bedömning, endast bagatellartade 

förseelser undantas från ansvaret.
61

 

 

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som kompletterar straffreglerna och 

regleras i 30 kap MB. Även i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter reglers 

vilka överträdelser som är sanktionerade. Syftet med denna avgift är att styra så att 

överträdelser motverkas, en så kallad repressiv sanktion. Sedan år 2006 kan 

miljösanktionsavgift utdömas även för enskilda personer och inte bara för 

näringsidkare. Miljösanktionsavgifter är vanliga i samband med brott mot innehållet i 

ett tillstånd eller ett tillståndsvillkor. Det kan även handla om att en miljörapport inte har 

lämnats in i tid. Sanktionsavgiften kräver inte att överträdelsen ska ha orsakat en 

miljöeffekt eller risk för sådan och inte heller att överträdelsen har skett med uppsåt 

eller oaktsamhet och detta betyder att ansvaret är strikt. Det finns en undantagsregel där 

personliga förhållanden i viss mån beaktas. En avgift behöver inte utdömas om det vore 

oskäligt med hänsyn till vissa omständigheter till exempel vid sjukdom eller när 

överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller 

som gärningspersonen inte kunnat påverka. Är det så att gärningsmannen även gjort allt 

för att undvika att överträdelsen skulle inträffa så kan denne gå fri från 

sanktionsavgiften. Slutligen behöver inte miljösanktionsavgift utdömas om straff har 

utdömts enligt 29 kap MB. Det är tillsynsmyndigheter som beslutar om 

miljösanktionsavgift bland annat kommunala miljönämnder. Tillsynsmyndighetens 

beslut är direkt verkställbart, även om det överklagas till miljödomstol. 
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Miljösanktionsavgiften har blivit ett ofta använt verktyg i tillsynen som i sin tur leder 

till överklaganden och bedömningar i domstol.
62

 

 

I ett mål i miljööverdomstolen fick ett bolag en miljösanktionsavgift av länsstyrelsen 

efter att ha bedrivit täktverksamhet utan tillstånd. Bolaget invände att arbetena skett 

inom ramen för verksamhet som de fått tillstånd för enligt ellagen, och menade då att 

tillstånd enligt miljöbalken inte behövdes, alternativt att det var fråga om husbehovstäkt 

eftersom uttaget material använts till att bygga vägar och liknande till nytta för berörda 

fastighetsägare. Miljööverdomstolen fann dock att förutsättningar att ta ut avgift förelåg 

och att varje ingrepp i naturen som gjorts var att bedöma som en separat verksamhet. 

Mot denna bakgrund så bör enligt domstolen miljösanktionsavgift (30:1 3st MB) tas ut 

även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet då de objektiva 

förutsättningarna för att utge miljösanktionsavgift är uppfyllda. Länsstyrelsen hade till 

grund för sitt beslut utgått från att det rör sig om åtta olika ingrepp i naturen och därmed 

åtta otillåtna täktverksamheter. Länsstyrelsen hade därför ålagt bolaget totalt åtta 

miljösanktionsavgifter. För att undgå miljösanktionsavgiften enligt 30:1 3 st. MB, ska 

det vara uppenbart oskäligt att det ska ske. Ett exempel som nämns i förarbetena är ett 

överutsläpp som skett till följd av att en felaktig kemikalie har levererats vilket har varit 

omöjligt att kontrollera, eller att ett ämne har ingått som inte framgår av 

innehållsförteckningen (prop. 1997/98:45, Del 2, s. 315). Det måste alltså vara fråga om 

förhållanden som typiskt sett legat utanför näringsidkarens rimliga möjlighet att 

kontrollera. Vad bolaget anfört ansågs inte varit uppenbart oskäligt att ålägga bolaget 

miljösanktionsavgift. Angående frågan om bolaget kan bli skyldig till mer än en 

miljösanktionsavgift per fastighet och om de beslutade beloppen ska jämkas med 

hänsyn till osäkerhet i mätningen av uttaget material hänvisas till ett annat avgörande av 

miljööverdomstolen.
63

 

 

I ett annat avgörandet uttalade miljööverdomstolen följande angående en invändning att 

ett bolag endast kan få en avgift för hela dess verksamhet, "Med verksamhet avses 

enligt Miljööverdomstolens mening inte ett företags eller en koncerns hela verksamhet, 

som kan vara spridd på många olika platser, utan endast verksamheten på en plats (jfr 

prop. 1998/99:64, s. 37). Detta innebär att miljösanktionsavgift i princip kan tas ut för 

varje separat verksamhet eller anläggning på vilken en näringsidkare bedriver 

verksamhet. Av förarbetena till miljöbalken framgår att syftet med att ta ut 

miljösanktionsavgifter är att öka den allmänna noggrannheten vid bedrivandet av 

näringsverksamhet genom ett effektivt sanktionssystem (prop. 1997/98:45, Del 1, s. 

533ff och del 2, s. 314ff). Det är fråga om en schabloniserad administrativ avgift som 

ska åläggas så snart en överträdelse objektivt kan konstateras. Någon hänsyn ska således 

inte tas till graden eller omfattningen av överträdelsen i det enskilda fallet. 

Överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträtts har redan 

beaktats av regeringen vid bestämmande av avgiftsbeloppens storlek (prop. 1997/98:45, 

Del 1, s. 539)."
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11 Tillsynsvägledning 

 

Tillsynsvägledningen definieras i 3§ Miljötillsynsförordning (TiF) och är en viktig 

funktion i tillsynskedjan. Naturvårdsverket och länsstyrelsen har ett gemensamt ansvar 

för detta. Naturvårdsverket ansvarar på central nivå och länsstyrelsen på regional nivå. I 

och med miljöbalkens ikraftträdande fick länsstyrelsen delvis nya uppgifter i samband 

med tillsynen, framförallt när det gäller uppföljning och utvärdering av kommunens 

operativa tillsyn. Naturvårdsverket och länsstyrelsen har tillsammans bildad ett nätverk 

där naturvårdsverket har den samordnande rollen och har för avsikt genom nätverket 

stödja länsstyrelserna i deras arbete med tillsynsvägledning särskilt avseende 

uppföljning och utvärdering. I de flesta län samordnas tillsynsarbetet genom 

tillsynskampanjer, handläggarträffar och samrådsgrupper. En samordning av 

tillsynsfrågor ökar förutsättningarna för en enhetlig rättstillämpning inom länen och 

även för en ökad effektivitet. Länsstyrelsen kan ge stöd och råd åt kommunerna i 

generella sakfrågor med även i enskilda ärenden, dock kan det anses olämpligt att ta 

ställning eller ge detaljerade råd i enskilda ärenden eftersom länsstyrelsen ofta inte är 

insatt i hela beslutsunderlaget. Det viktiga är att satsa tid och resurser på stöd och råd till 

kommunerna i form av gemensamma tillsynskampanjer, utbildning, handläggarträffar 

för olika sakfrågor samt information på länsstyrelsens hemsida.
65

 

12 Miljösamverkan Sverige 
 

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning. 

Det är endast miljöbalkens områden som behandlas. Samverkan sker mellan Sveriges 

länsstyrelser, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och 

vattenmyndigheten. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillkommit 

under 2012. Arbetet sker projektinriktat med aktuella frågor. Tanken med samarbetet är 

att öka samsynen mellan länsstyrelserna och ge en mer enhetlig hantering av 

tillsynsfrågor i Sverige. Samarbetet ska även stödja länsstyrelserna i deras arbete, både i 

deras roll som tillsynsvägledare och som operativ tillsynsmyndighet. Kravet på 

samverkan mellan länsstyrelser har funnits och diskuterats under många år. Syftet med 

samverkan är att nå ett bättre resursutnyttjande, likformighet och god kvalitet i arbetet. 

Inom miljöområdets arbetsuppgifter finns det inga tecken på begränsning, det är snarare 

tvärtom. I och med införandet av EU:s rättsakter i svensk lagstiftning har komplexiteten 

i uppgifterna ökat. Det är nödvändigt att alla länsstyrelser innehar de kunskaper som 

krävs för att kunna utföra uppgiften. Miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp tog därför 

under våren år 2004 initiativ till ett formellt samarbete mellan länsstyrelserna.
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13 Kommunförbundet Norrbotten 

 

Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i länet. Det 

övergripande målet för kommunförbundet är att stödja och utveckla den kommunala 

självstyrelsen. Kommunförbundet vill även tillvarata kommunernas intressen, främja 

deras samverkan och tillhandahålla service. Förbundet är en ideell förening som styrs 

och regleras genom stadgar, arbetsordning, verksamhetsplan, delegationsordning, 

reglementen och det personalpolitiska programmet. Förbundet är uppdelat i en politisk 

organisation och en tjänstemanna organisation. Den politiska organisationen styr 

verksamheten och tjänstemannaorganisationen utför uppdragen. De förtroendevalda 

ombuden i förbundsfullmäktige fattar övergripande beslut. Styrelsens förtroendevalda 

ledamöter fattar beslut om verksamheten och de har till sin hjälp förtroendevalda i 

tillväxtberedningen (tillsammans med Norrbottens läns landsting), socialberedningen 

samt barn och utbildningsberedningen.
67

 

 

13.1 Tillsynsrådet i Norrbotten 

 

Kommunerna i Norrbotten, länsstyrelsen samt Kommunförbundet i Norrbotten bildade 

tillsammans ett tillsynsråd. Tanken med ett tillsynsråd där det skulle finnas 

representanter från kommunerna i länet framfördes första gången redan under våren 

2002 av Ulf Hedman, Piteå kommun. Detta var vid ett möte med kommunerna som 

länsstyrelsen hade kallat till inför länsstyrelsens besök hos kommunerna inom ramen för 

länsstyrelsens tillsynsvägledning. Vid ett möte med kommunernas miljöchefer togs 

frågan om ett tillsynsråd upp på nytt och frågan diskuterades även vid en tillsynsdag 

med kommunerna år 2004. Syftet med rådet var att det skulle vara ett forum för 

diskussion om bland annat gemensamma tillsynsprojekt, men även frågor om behov och 

anordnande av kompetensutveckling. Genom diskussioner i rådet skulle kommunerna 

komma fram till en likartad bedömning inom länet i olika tillsynsfrågor. Inom rådet 

skulle även miljömålsrelaterad tillsyn och frågor om lokala miljömål diskuteras. Detta 

tyckte kommunerna var en bra idé och rådet bildades. 

 

Kommunerna i länet representeras i rådet enligt följande modell; 

 

Kraftfält Norr: Pajala, Gällivare, Kiruna och Jokkmokk – har en representant. 

Östra Norrbotten: Haparanda, Övertorneå, Överkalix och Kalix – har en representant. 

A-kommunerna plus fyrkanten: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå 

– har två representanter. 

Länsstyrelsen deltar i rådets arbete genom att en eller två av myndighetens medarbetare 

ingår i rådet. Länsstyrelsens roll i rådet får inte komma i konflikt med myndighetens roll 

som regional tillsynsvägledningsmyndighet. Hur arbetar rådet? Utgångspunkten är att 

diskussionerna inom rådet ska leda till enighet i den behandlade frågan. Om enighet inte 
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kan nås bör det finnas en möjlighet till omröstning. Varje kommun är fri att avgöra om 

den vill delta i, inom rådet, beslutade projekt och utbildningar med mera. Rådet träffas 

cirka två gånger per termin. Telefon- eller videokonferens är alternativ till ”fysiska” 

träffar. Inom en viss bestämd tid innan varje rådsmöte upprättas en dagordning av 

länsstyrelsen och utsändas till varje kommun. Innan dagordningen upprättas ska varje 

kommun beredas tillfälle att väcka frågor för diskussion vid mötet. Varje ledamot ska 

inför varje rådsmöte ta kontakt med de kommuner som ingår i dennes grupp för att 

efterhöra eventuella synpunkter. Vid mötena förs minnesanteckningar dessa översänds 

sedan till varje kommun.
68

  

13.1.1 Utvärdering tillsynsrådet 

 

Tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten har vi utformat en enkät innehållande 

5 frågor. Dessa frågor har som syfte att utreda och utvärdera tillsynsrådets arbete från 

bildandet fram till idag. Enkäten syftar även till att utreda hur kommunerna ser på 

tillsynsrådets framtid. Länets samtliga kommuner (14 stycken) fick möjligheten att yttra 

sig i frågorna. Svar har inkommit ifrån 8 av länets kommuner dessa är Kiruna, 

Gällivare, Pajala, Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, samt Älvsbyn. De 8 inkomna svaren 

ligger till grund för resultatet av utredningen. Nedan finns en sammanställning av 

enkätens frågor samt svar. 

1. Tycker ni att tillsynsrådet uppfyller sitt syfte? Motivera varför! 

Det råder olika åsikter huruvida tillsynsrådet uppfyller sitt syfte. Vissa kommuner är 

nöjda och tycker att rådet tagit upp aktuella frågor som hjälpt dem i deras tillsynsarbete. 

Andra tycker att det inte har fungerat fullt ut. 

Vad som har fungerat: 

 När det gäller kompetensutveckling har många bra gemensamma tillsyns-

/utbildningsdagar anordnats genom åren. 

 Forum för diskussion om gemensamma tillsynsprojekt har funnits (dock finns 

det en frånvaro av gemensamma tillsynsprojekt). 

Vad som inte har fungerat så bra: 

 Arbetet har inte fungerat fullt ut på grund av att de olika rollerna inom tillsyn 

som miljökontoren (operativ tillsyn) och länsstyrelsen (vägledande tillsyn) har 

blandats i tillsynsrådet och därför gett kommunerna känslan av att dem skall 

vägleda sig själva.  

 Gemensamma synsätt har diskuterats, men kanske inte under så strukturerade 

former med nedskrivna rutiner etcetera. 

 Gemensamma tillsynsprojekt har varit svåra att genomföra - exempelvis 

avloppsreningsverksprojektet som drog ut på tiden och inte ebbade ut i så 

mycket konkret. 
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 Svårt att komma fram till likartade bedömningar (länsstyrelsen upplevs vara 

rädd att delta i dessa bedömningar för att inte låsa in sig inför ett eventuellt 

framtida överklagande). 

 Frågeställningar har lyfts upp inom många områden men inga konkreta riktlinjer 

har tagits fram som kommunerna kan jobba efter, det vill säga att tillsynsrådet 

inte har orkat hela vägen fram. Detta gäller till exempel framtagande av mallar 

och modeller. 

2. Vad har varit positivt respektive negativt? Motivera varför samt möjliga 

lösningar till förbättring. 

Positivt: 

 Frågeställningar har lyfts upp. 

 Miljökontoren och länsstyrelsen har diskuterat tillsynsfrågor, genomfört olika 

projekt och samverkat. 

 Den regelbundenhet som ändå funnits med tillsynsrådets möten. Den ansvarige 

för varje länsdel har efter förfrågan till miljöinspektörer i "sina" kommuner fått 

en del input – ”det borde dock ha varit betydligt större engagemang från allas 

vår sida!” 

 Tillsynsdagarna har generellt varit mycket bra och en mix efter inkomna 

synpunkter från kommunerna. 

 Tillsynsdagar med redovisningar från exempelvis centrala verk med aktuella 

rättsfall har varit mycket bra. 

 Minnesanteckningar har skickats ut. 

 Möjligheten till videomöten. 

Negativt: 

 Samverkan tar tid och därför tycker vissa kommuner att det kan vara svårt att 

delta aktivt. 

 Kommunerna tycker att de inte haft så stor nytta av rådet. 

 Frågeställningar som lyfts upp har inte lett till några skriftliga dokument om hur 

de ska hanteras. 

 Tillsynsrådet lever sitt eget liv utan större engagemang från andra än de som 

sitter i rådet. 

 Tanken var att tre kommungrupper skulle representeras av var sin person som 

med jämna mellanrum skulle bytas ut. Så har också skett men engagemanget och 

stödet till kommunrepresentanten har varit mycket svagt. 

 Hälsoskyddet har inte getts ett rättvist utrymme i förhållande till miljöskyddet. 

 Otydligt syfte med samarbetet. 

 Känslan av delaktighet saknas. 

 Det finns ett för stort inslag av den egna kommunens bedömningar, förbättring 

bör ske för att enighet om riktlinjer och rutiner ska kunna uppnås. 
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Lösningar: 

 En ändrad organisation och ett tydligare syfte med samarbetet skulle underlätta.  

 Utveckla vidare e-post grupper. 

 Stötta och motivera kommunernas tillsynsarbete för att uppnå större 

engagemang ifrån alla inblandade kommuner. 

 Utveckla de årliga tillsynsdagarna som varit en bra metod för att nå ut till 

kommunerna. Möjlighet bör ges kommunerna att innan dessa dagar kunna 

skicka frågor och funderingar kring tillsyn till länsstyrelsen. 

3. Finns det något område som ni känner att ni har fått bra med 

vägledning/rådgivning? 

 Avloppsreningsverk 

 Avfallsfrågor 

 Miljömål 

4. Finns det något område som ni inte fått tillräckligt bra vägledning/rådgivning? 

 Frågor som lyfts fram har varit relevanta, dock finns det alltid områden att 

fördjupa sig mer i. 

 Strandskyddshandläggning. 

 Radonfrågor. 

 Saknar mer handgripliga tips och råd om tillsynsvägledning (metodik och 

tillvägagångssätt). 

 Landskapsbildsskydd. 

 Vägledning och beslutsunderlag gällande exempelvis kartmaterial från 

Länsstyrelsen. 

5. Övriga synpunkter eller förslag på hur miljösamverkan i Norrbotten bör 

utformas inför fortsatt framtida arbete. 

 Undersöka om det finns möjlighet att anordna möten och seminarier på distans 

för att så många kommuner som möjligt ska kunna delta. 

 Tätare och korta möten via datalänk som behandlar just ett specifikt 

ämnesområde. 

 Utveckla möjligheter för att de olika miljöinspektörerna i länet ska kunna ta del 

av varandras erfarenheter, checklistor för tillsyn, rapportskrivning efter tillsyn 

med mera. 

 Träffarna skulle vinna på att de avhandlar färre ämnen/områden men tränger 

djupare in i det som tas upp. Nu upplevs det som att det bara krafsas på ytan. 

 Öka populariteten för träffarna genom att arrangera dessa i likhet med länets 

livsmedelsträffar (träffas i olika kommuner enligt ett rullande schema och 

kombinera det med ett studiebesök). 

 Utveckla en ”informationsbank” där det sparas aktuella blanketter, mallar, 

behovsutredningar, verksamhetsplaner, uppföljning, taxor, nyckeltal, 

serviceförklaringar med mera, det vill säga en gemensam strategi. 
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 Hitta tillsynsområden som kan leda till gemensamma projekt. Projekten ska ha 

en tydlig inriktning samt en tydlig start och ett tydligt slut. 

 De stora avstånden i vårt län är en viktig fråga att lösa, en fördel vore att placera 

möten längs stambanan. 

 Undersökning bör göras om det finns andra former eller forum som skulle kunna 

ersätta rådet (kanske en utveckling av tillsynsdagarna skulle fungera som 

ersättning). 

 Drömmen vore ett Västra Götaland i Norrbottens-modell.  

14 Andra läns miljöarbete 
 

14.1 Regeringens miljömålsproposition 
 

I juni år 2010 beslutades om en ny miljömålsstruktur, Svenska miljömål – för ett 

effektivare miljömålsarbete (prop. 2009/10:155). Västerbotten valde att ha denna 

proposition som grund för sin miljösamverkan.
69

 

Miljödepartementet har författat ett informationsblad om propositionen.
 70

I denna 

presenterar regeringen den långsiktiga inriktningen för miljöpolitiken med ett 

modernare och effektivare miljömålssystem. Miljömålssystemet utvecklas både för att 

möta de miljöpolitiska utmaningar som vi står inför i dag och för att motsvara 

regeringens höjda miljöpolitiska ambition. Till grund för förslagen ligger arbetet som 

skett i Miljömålsrådet och den särskilda utredning om miljömålssystemet, där samtliga 

riksdagspartier och experter som bland annat miljöorganisationer ingått. 

Miljökvalitetsmålen har använts som riktmärken för det svenska miljöarbetet sedan år 

1999. De anger vilken miljökvalitet som är önskvärd. Systemet har gett dem som 

arbetar aktivt för miljön nationellt, regionalt och lokalt en gemensam målbild för 

arbetet. Målen skapar möjligheter för breda genomförandestrategier. 

I informationsbladet framkom att det fanns förutsättningar att med ytterligare åtgärder 

nå elva av de sexton miljökvalitetsmålen. Fyra av målen; Begränsad klimatpåverkan, 

Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv är svåra att uppnå även 

om ytterligare åtgärder sätts in. Orsaken är naturens återhämtningsförmåga och andra 

förändringar som ofrånkomligen tar tid, samt beroendet av internationella insatser. 

Målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen i Sverige är lösta. Generationsmålet utvecklas till ett övergripande mål 

som visar inriktningen för samhällets omställning och blir vägledande för miljöarbetet 

på alla nivåer i samhället. Regeringen föreslår att delmålen övergår till etappmål som 

ska vara delar i de strategier som behövs för att lösa miljöproblemen inom en 

generation. Miljömålssystemet utvecklas till att ge tydligare vägledning om hur 
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miljökvalitetsmålen mest effektivt ska nås. Uppföljning och utvärdering skiljs från 

uppgiften att utveckla strategier med nya etappmål, styrmedel och åtgärder. Det 

miljöarbete som sker inom kommunerna, i näringslivet och av ideella organisationer ska 

i större utsträckning synliggöras och tillvaratas i miljömålssystemet. 

 

14.2 Västerbottens samverkan för hållbar utveckling 
 

Länsstyrelsen i Västerbottens har författat en projektplan
71

 där det framgår att 

länsstyrelsen har sedan år 2001 i uppdrag att bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete 

för hållbar länsutveckling. I uppdraget ingår att tillsammans med kommuner, näringsliv 

och andra organisationer formulera regionala miljömål samt utvärdera och följa upp 

dem. Det är drygt 10 år sedan den första miljömålspropositionen (prop. 2000/01:130) 

beslutades av Sveriges riksdag. I Västerbotten regionaliserades miljömålen i bred 

samverkan med ett stort antal aktörer i länet under åren 2001-2003. 2003 beslutades de 

regionala miljömålen av Länsstyrelsens styrelse. De har därefter reviderats 2007 och då 

regionaliserades även det 16:e miljökvalitetsmålet ”Ett riktväxt och djurliv”. 

Länsstyrelsen svarar för miljötillståndsbeskrivning och uppföljning av 15 av 

miljömålen. Skogsstyrelsen är ansvarig för miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Det 

etablerade samverkansarbetet och de gemensamt skapade helhetsstrategierna för hållbar 

utveckling 2003 har varit utgångspunkt i det samverkansarbete som länsstyrelsen 

bedrivit under åren 2004 – 2009 tillsammans med bland annat företag, kommuner, 

skolor, forskningsinstitutioner. Resultatet har varit framgångsrikt och beror framför allt 

på aktörernas egna initiativ men samverkansarbetet har också tillfört aktivt stöd, 

partnerskap, kunskaper, idéer och inspiration i arbetet. I flera fall har mötet med andra 

deltagare även lett vidare till långvarig arbetssamverkan, gemensamma projekt, 

ställningar och konsultuppdrag som förstärkt kompetensen och slagkraften i berörda 

projekt och åtgärder. Trots länets goda förutsättningar med rikliga naturtillgångar och 

höga ambitioner menar Västerbotten att det återstår mycket att göra. 

Vidare framkommer ur projketplanen att länsstyrelsen år 2010 inledde en 

samverkansprocess med syfte att revidera de regionala miljömålen och 

helhetsstrategierna för hållbar utveckling. Målet är att skapa en fortsatt samverkan för 

hållbar utveckling som leder till att synergier mellan sociala, ekonomiska och 

miljömässiga mål tillvaratas och kan uppnås regionalt och nationellt. Länsstyrelsen i 

Västerbotten har som uppgift att främja regional tillväxt och hållbar utveckling i ett 

jämställt samhälle. De arbetar för hållbar utveckling, energiomställning och 

klimatanpassning där miljömålen anger inriktningen. Energi, klimat, mark- och 

vattenanvändning hänger ihop och tillsammans kan de hitta hållbara lösningar. Det har 

kommit flera utredningar, propositioner, nya gränsvärden och ny kunskap som innebär 

att de regionala målen behöver revideras för att uppnå miljökvalitetsmålen i Sverige.  
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I projketplanen presenteras hur arbetet ska se. Ett samarbete mellan Region 

Västerbotten, Landstinget, kommunerna, Skogsstyrelsen, andra statliga myndigheter, 

näringslivet, universiteten, ideella föreningar och andra organisationer ska ske. Syftet 

med processen är att skapa en stark delaktighet i formulerandet av mål, strategier och 

åtgärdsförslag och att härigenom skapa en stark motivation för genomförandet av 

hållbarhetsåtgärder hos de deltagande organisationerna. Trovärdigheten och resultatet i 

processen är i hög grad beroende av att Länsstyrelsen också själv visar höga ambitioner 

i genomförandet av de etappmål där Länsstyrelsen är huvudaktör liksom i 

genomförandet av egna hållbarhetsåtgärder med stöd av det interna 

miljöledningssystemet. I arbetsplanen hänvisas till generationsmålet i regeringens 

miljömålsproposition som nämnt tidigare, som syftar till att lämna över ett samhälle till 

nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.  

 

Projektplanen anger även att målet är att skapa en gemensam syn på länets miljötillstånd 

och visioner om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i länet. En 

gemensam plattform för miljötillståndet skapas där det diskuteras och ges förslag på 

åtgärder. Det gemensamma underlaget används sedan för att kunna ta fram reviderade 

regionala miljökvalitetsmål och etappmål. Efter hand som den parlamentariska 

beredningen tar fram och ger uppdrag till miljömålsmyndigheter att göra åtgärdsförslag 

och etappmål kan arbetet med att formulera regionala etappmål och åtgärder inledas. 

Under 2011 tas åtgärder och aktiviteter samt en gemensam syn på miljötillståndet i 

Västerbotten fram. 2012 kommer grupperna att ta fram förslag till reviderade, nya eller 

oförändrade formuleringar av regionala miljökvalitetsmål och etappmål för samtliga 

mål. Där nya etappmål inte kommer att ersätta befintliga etappmål kommer de befintliga 

delmålen att finnas kvar men få nya tidsaspekter. Under 2012 sammanställs ett samlat 

förslag till nya och reviderade miljömål och helhetsstrategier för hållbar utveckling. 

Förslagen skickas på remiss till huvudmännen för de organisationer som deltagit i 

samverkansgrupperna samt ytterligare 50-100 berörda organisationer och företag. 

Därefter tar alla deltagande organisationer ett gemensamt beslut om nya och reviderade 

miljömål och helhetsstrategier för hållbar utveckling. Beslutet utformas som ett 

partnerskapsprogram med en gemensam avsiktsförklaring från huvudmännen för de 

deltagande organisationerna. Fortsatt samverkan med målsättningen att öka 

engagemanget och genomförandet av åtgärder för förverkligandet av de gemensamt 

antagna målen och strategierna sker under 2013/2014.  

 

Samverkansprocessen ska bedrivas med syn på vad den innebär ur ett 

jämställdhetsperspektiv, sammansättningen av grupperna ska utformas jämställt. Det 

finns tre olika grupper; styrgruppen, lednings/projektgruppen samt samverkansgrupper. 

Styrgruppen innehåller representanter från Länsstyrelsen, Region Västerbotten, 

Skogsstyrelsen, kommuner, näringslivet, universiteten och länets ideella organisationer 

med max 8 personer. Lednings/Projektgruppen innehåller en projektledare, 

miljömålsansvarig samt ordförandena och sekreterarna från samverkansgrupperna. 

Projektledaren och ordförandena bildar en operativ arbetsgrupp som förbereder 

gruppmöten, frågor som ska tas upp i ledningsgruppen med mera. Projektledaren 

utarbetar i samråd med projektgruppen en arbetsplan som ska godkännas av 
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styrgruppen. Samverkansgrupperna består av sex arbetsgrupper med vardera ca 15-20 

deltagare. Varje grupp leds av en ordförande. Grupperna har också fasta sekreterare. 

Ordförande och sekreterare utses av ledningsgruppen på 1-2 år i taget. Det är viktigt att 

alla grupper får en bra balans med deltagare från statliga och kommunala verksamheter, 

näringslivet och ideella organisationer. Länsstyrelsen bör ha minst två representanter i 

varje grupp. Miljökvalitetsmålsansvariga är med i de grupper som berör dem. Detta 

innebär att förutom att delta i ”sin” grupp kan det bli nödvändigt att delta i andra 

grupper när frågor som de berörs av diskuteras.
72

   

 

14.3 Västa Götalands miljösamordning 
 

Miljösamverkan Västra Götaland syftar till att effektivisera miljö- och 

hälsoskyddsarbetet enligt miljöbalken i länet. De ska ge stöd till myndigheternas tillsyn, 

främst genom att driva olika projekt. Tanken är att samverkan ska leda till bättre 

resursutnyttjande. Det övergripande syftet är att åstadkomma en långsiktigt hållbar 

utveckling i Västra Götaland. Arbetet fokuseras på projekt som bidrar till att uppnå 

miljökvalitetsmålen. Det är viktigt att betona att Miljösamverkan Västra Götaland inte 

är en myndighet. De projekt som Miljösamverkan Västra Götaland driver innefattar stöd 

till myndighetsutövning, exempelvis inspektioner. Men det är endast de medverkande 

myndigheterna (kommunernas miljönämnder och Länsstyrelsen) som svarar för 

myndighetsutövningen. Var och en av dessa väljer själv i vilken omfattning de deltar i 

projekten. Tillsyn omfattar inte endast inspektioner och kontroller. Hit hör också andra 

insatser som information, rådgivning och liknande som bidrar till att miljömål kan 

uppnås och lagstiftningens krav tillgodoses. Miljösamverkan Västra Götalands projekt 

kan omfatta alla dessa delar av tillsynen. Projektarbetet omfattar huvudsakligen 

insatserna att ta fram informations- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor, 

utarbeta handledningar för tillsyn, gemensamma informations- och tillsynskampanjer, 

kurser och seminarier i anslutning till projekten, information om Miljösamverkan Västra 

Götaland samt uppföljning och utvärdering av arbetet. De projekt som Miljösamverkan 

Västra Götaland driver ska vara konkreta och tids- och ämnesmässigt avgränsade.  Med 

benämningen serviceprojekt avses att det i projektet tas fram material till stöd för 

miljökontorens (och i vissa fall även Länsstyrelsens) arbete, men att användningen av 

detta sedan inte sker samordnat under någon viss tid, utan efterhand när det passar 

respektive medverkande myndighet. De tre typer av projekt som kan förekomma i 

verksamhetsplanen är serviceprojekt med direkt tillsynsinriktning, tillsynskampanjer 

och serviceprojekt för planerings- och metodstöd. Serviceprojekten med direkt 

tillsynsinriktning innebär att faktasammanställningar, lagstiftningsöversikter, 

checklistor, informationsblad med mera tas fram till stöd för tillsynen. 

Tillsynskampanjerna innebär samma sak som ovan beskrivits plus att materialet då 

används under en tidsbegränsad tillsynskampanj som sedan utvärderas. 

Serviceprojekten för planerings- och metodstöd innebär att faktasamlingar, 
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vägledningar med mera tas fram för verksamhetsplanering, tillsynsmetodik, 

samverkansformer etcetera.
73
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15 Diskussion 

 

Statlig tillsyn 

Den statliga tillsynen är fördelad på statliga myndigheter, kommuner och privaträttsliga 

organ. Den statliga tillsynen är reglerad i lagstiftningen dock är den väldigt odefinierad 

och dåligt beskriven. Vad tillsyn egentligen går ut på verkar vara olika för de olika 

tillsynsutövarna. Genom att lagstiftningen inte är precis så uppstår det ovisshet gällande 

hur tillsynen ska genomföras. Flertalet utredningar har gjort och görs gällande hur 

tillsynsbestämmelser ska utformas för att ge en klarare bild av vad tillsyn är. Tillsyn är 

ett mycket viktigt verktyg för att upprätthålla och kontrollera att det som beslutats följs. 

Vid första anblick gällande tillsynens funktion så tycks det vara ett bra styrmedel, dock 

har tillsynen som styrmedel inte fungerat fullt ut. För att den ska kunna göra det krävs 

det att tillsynen blir bättre reglerad i lag samt att tillsynsutövare får den kunskap som 

behövs för att utföra tillsynen på ett effektivt sätt.  

Tillsyn och EU 

EU-medlemskapet har inte påverkat den svenska statliga tillsynen desto mer. Hur 

tillsynen ska utformas är till stor del en nationell angelägenhet, vilket känns relevant. 

Det som fastslås i EG-rättsakter är att det inom varje medlemsstat ska finnas en 

fungerande nationell tillsyn. Det har dock upptäckts stora skillnader gällande tillsyn i de 

olika medlemsländerna. Detta försöker EU åtgärda genom att samordna tillsynen i 

länderna. Arbetet med samordning sker genom frivilliga samarbeten. Eftersom vi i 

Sverige generellt sett är väldigt duktiga på att försöka samverka inom landet gällande 

tillsyn, så borde ett EU-samarbete som är byggt utifrån frivilligt deltagande fungera. Att 

utformningen av tillsynen sedan är en nationell angelägenhet känns positivt eftersom 

medlemsländernas myndigheter ser väldigt olika ut och dessutom har väldigt olika 

uppgifter. 

Genom studien som gjorts har det upptäckts vissa svårigheter gällande kommuner och 

deras tillsynsansvar som uppkommit i och med EU-medlemskapet. Eftersom det är den 

svenska staten som ställs till svars för Sveriges tillämpning av EG-rätten så uppstår det 

problem om inte staten har tillräckliga möjligheter att styra den tillsynsverksamhet som 

kommunerna bedriver. Detta skulle till exempel kunna lösas genom att den centrala 

myndigheten har ansvaret men delegerar över tillsynsverksamheterna till kommunerna.  

Tillsyn enligt miljöbalken 

Tillsynen enligt miljöbalken är ett mycket viktigt juridiskt instrument. Finns det inte en 

fungerande kontroll och uppföljning av lagstiftningen så tappar den sitt syfte. Tanken 

med tillsynen enligt förarbetena är att den ska säkerställa MB:s mål om hållbar 

utveckling samt de mål som finns för hälsa, miljö och naturresurser. Här är det viktigt 

att de centrala samordnande tillsynsmyndigheterna bistår med den hjälp och utbildning 

till de tillsynsmyndigheter som utför den operativa tillsynen. Utan den rätta kunskapen 

och de rätta verktygen riskeras tillsynen tappa sitt syfte och att tillsynen inte blir 

enhetlig och rättssäker. De olika ”verktygen” som finns att använda sig av i sitt 
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utövande av tillsynen är en förutsättning för att tillsynsmyndigheterna ska kunna 

kontrollera en verksamhetsutövare och i de fall de missköter sig kunna göra något åt 

saken.  

Ett föreläggande eller ett förbud utger sig för att vara ett effektivt verktyg vid utövandet 

av tillsynen. När en myndighet föreläggen någon att vida en viss åtgärd så förbjuder 

myndigheten inte själva verksamheten dock så kräver de någon form av prestation från 

verksamhetsutövaren. Ett föreläggande är en rimlig första åtgärd när någon misskött sig 

eller underlåtit att vidta en viss åtgärd, men som inte är så pass allvarlig att det är fråga 

om brott eller ett förbud. Vid ett förbud förbjuds verksamheten eller åtgärden på en 

gång och det kan då handla om större felsteg som skett. Viktigt här är att 

proportionalitetsprincipen beaktas så att inte allt för hårda åtgärder vidtas i proportion 

till felsteget. 

Vite är ett extra påtryckningsmedel och fungerar som böter. Verksamhetsutövaren 

måste skynda sig att åtgärda felet inom en viss tid eftersom denne annars riskerar att få 

betala en viss summa pengar. Återigen får proportionalitetsprincipen en viktig 

betydelse, vitessumman måste vara rimlig i proportion till felsteget. Det kan vara svårt 

att avgöra vad som är rimligt med tanke på vissa omständigheter, därför bör noggrann 

undersökning av adressaten göras innan vitesbeloppet bestäms. Bestämmelser om detta 

finns i en särskild viteslagstiftning vilket bör medföra att bedömningen sker på ett så 

korrekt sätt som möjligt. Dock framgår av studien att myndigheter ofta riktat ett 

vitesföreläggande till flera personer men endast med ett vitesbelopp vilket är felaktigt. 

Detta skulle kunna tyda på att lagstiftningen är otydlig i just den saken, vilket borde 

vara tämligen lätt åtgärdat genom en tydligare formulering i lagtexten. Studien visade 

även att JO kritiserat en nämnd för att utformningen av några vitesförelägganden varit 

otydliga. 

 I JO avgörandena fick en länsstyrelse kritik för att inte preciserat vilka åtgärder som 

verksamhetsutövaren var tvungen att vidta för att undgå att vitet skulle utdömas.  

Otydligheter fanns även vid ett annat vitesföreläggande där tidsangivelsen innan 

utdömandet av vitet inte var nog preciserat. Detta uttrycker hur viktigt det är att 

vitesförelägganden är tydligt utformade så att det inte finns utrymme för missförstånd 

av den som mottar vitesföreläggandet. Vad bristerna beror på är svårt att säga men att 

utbilda och informera de som jobbar med vitesförelägganden kan vara en lösning på 

problemet. Som JO nämner kan sådana missar i utformandet av vitet medföra att vitet 

tappar sin funktion då det inte kan utdömas men även att det är viktigt för 

verksamhetsutövarens rättssäkerhet. 

Tillsynen handlar inte bara om vad myndigheterna har för rättigheter och skyldigheter 

utan även verksamhetsutövaren har vissa plikter som hamnar under tillsynen. 

Verksamhetsutövaren har upplysnings- och undersökningsplikt samt plikt att utföra 

egenkontroller. Tillsynen handlar alltså om ett samarbete mellan myndigheter och 

verksamhetsutövare. Samarbetet tjänar båda parter på, speciellt för verksamhetsutövaren 

så att denne kan fortsätta med sin verksamhet och samtidigt hålla sig till de regler och 

lagar som finns. Ibland händer det dock att en verksamhetsutövare inte beaktar de lagar 

och regler som gäller och därför finns det lagar som reglerar detta i form av straff och 
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miljösanktionsavgifter. Att ha ett fungerande straffsystem är viktigt för att säkerställa 

syftet med balkens bestämmelser och för att kunna ha miljöfarliga verksamheter men 

ändå ta hänsyn till miljön. Straffbestämmelserna ska avskräcka någon från att begå brott 

trots detta begås det brott i alla fall och då krävs det en lagstiftning som talar om vilka 

påföljder som blir aktuella i vilka fall. 

Slutligen kan sägas att miljön har genom tiderna fått mer och mer betydelse, vi 

människor har insett hur viktigt den är för oss nu levande men även för kommande 

generationer. Genom misskötsel av miljön har vi fått se de dystra konsekvenserna som 

uppstått. Miljön idag har fått ett egenvärde i sig. 

Enkätundersökning 

Tillsynsvägledningen som naturvårdsverket och länsstyrelsen ansvarar för kan 

konstateras vara en viktig funktion i tillsynskedjan så att tillsynen tillämpas enhetligt 

och korrekt. I och med det bildade nätverket mellan Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna så kan naturvårdsverket stödja länsstyrelserna i deras arbete med att ge 

stöd och råd till kommunerna. De flesta län i Sverige samordnar tillsynsarbetet genom 

tillsynskampanjer, handläggarträffar och samrådsgrupper. I och med länsstyrelsens 

tillsynsvägledningsansvar samt kommunernas intresse att samordna miljötillsynen så 

bildades tillsynsrådet i Norrbotten. Denna idé visar både ett stort engagemang och 

behov av ett samarbete inom miljöområdet, vilket är positivt och en bra grund för en 

fortsatt samverkan.   

Angående enkätfrågorna om tillsynsrådets funktion i Norrbotten går kommunernas 

åsikter isär. Vissa kommuner upplever att tillsynsrådet har fungerat bra. Rådet har 

uppfyllt sitt syfte genom att gemensamma tillsyns- och utbildningsdagar har anordnats. 

Dessutom har rådet varit ett fungerande forum för diskussion om gemensamma 

tillsynsprojekt. De kommuner som upplever att tillsynsrådet inte fungerat som tänkt 

menar att det finns svårigheter med att samordna gemensamma tillsynsprojekt samt att 

komma fram till likartade bedömningar i länet. Kommunerna i länet verkar ha olika 

behov gällande tillsynsrådgivning och problem verkar uppstå då vissa kommuner har 

mer kunskap än andra gällande tillsynsfrågor. Detta bidrar till att några kommuner inte 

får ut så mycket utav samarbetet, vilket leder till bristande motivation att delta aktivt. 

Ett alternativ skulle kunna vara att kommunerna själv får välja när och i vilka områden 

de känner att de har behov av att delta. På sikt skulle det dock kunna leda till att 

tillsynsrådet får ett minskat engagemang ifrån hela länet samt att samarbetet fallerar. De 

små kommunerna är i behov av att de större kommunerna deltar och bidrar med 

kunskap i frågorna. Det är viktigt att länets kommuner försöker komma fram till 

likartade bedömningar för att gemensamma tillsynsprojekt ska kunna genomföras. 

Kanske skulle en mer enhetlig bedömning på områden bidra till att det blir enklare för 

kommuner att utöva tillsyn. Det verkar finnas svårigheter med dessa gemensamma 

bedömningar. När kommuner har så pass olika förutsättningar uppstår det svårigheter 

att kunna enas, det kan vara så att den här formen av samarbete inte passar för länet. 

Istället för enhetliga bedömningar kanske kommunerna ska försöka ta del av varandras 

olika erfarenheter, kunskaper samt bedömningar och därmed kunna leda och hjälpa 

varandra framåt. Det som framkommit under arbetets gång är att Norrbottens kommuner 
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varit väldigt nöjda med de årliga tillsynsdagarna som anordnats i länet. Flertalet 

önskemål om att vidareutveckla dessa dagar finns. Att utveckla tillsynsdagarna till ett 

slags forum för länets kommuner att mötas på och diskutera samt utbyta erfarenheter på 

de olika tillsynsområdena kan tänkas vara ett alternativ till samarbete istället för ett 

gemensamt tillsynsråd, detta eftersom funderingar kring om det verkligen finns ett 

behov av ett tillsynsråd har dykt upp. 

I de negativa aspekter som lyfts upp kan ett mönster genomskådas, det är ofta länets 

små kommuner som har svårt att hinna med att engagera sig i rådet. De små 

kommunerna har inte kapacitet att lägga ner tid på annat än den egna kommunens 

dagsfrågor på miljökontoret. Det mesta handlar om resursfrågor, mer personal på 

miljökontoren verkar krävas för att ett samarbete ska kunna få plats på schemat. 

Möjligtvis skulle tillsynsrådet kunna anställa personal för att ordna och styra 

tillsynsrådets arbete till ett mer effektivt samarbete. Miljösamverkan Västra Götaland 

har anställda inom projektet, om detta skulle genomföras i Norrbotten kanske det skulle 

bidra till att tillsynsrådet får ett uppsving. Det finns önskemål om att Norrbotten skulle 

efterlikna Västra Götalands miljösamverkan och vad som kan konstateras är då att det är 

resurser som krävs. 

Tillsynsfrågor diskuteras i rådet, dock känner många kommuner att dessa frågor inte 

mynnar ut i något konkret. Detta skulle kunna åtgärdas genom att färre frågor tas upp 

men att dessa behandlas mer ingående. I Västerbotten engageras väldigt många parter i 

miljöprojekten som bedrivs. Ett alternativ kan vara att liksom Västerbotten engagera fler 

i Tillsynsrådet Norrbotten för att få bättre respons och deltagande. 

De stora avstånden mellan länets kommuner är en bidragande faktor till svårigheterna 

att aktivt delta vid samverkansträffar. Detta vore tämligen lättåtgärdat genom dagens 

teknik med möjligheter till videokonferenser etcetera. 

I det stora hela kan det trots allt konstateras att tillsynsrådet varit ett gott försök till 

tillsynssamordning i länet. Efter utvärdering kan det fastställas att Tillsynsrådet 

Norrbotten är i behov av att utvecklas. Mycket utav utvecklingen grundar sig i 

resursfrågor som bör lösas för ett fortsatt framtida arbete. 
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