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Förord 

 

Den pågående miljöförstöringen av vår planet har inneburit att behovet av en global lösning är 
nödvändig. Det har anordnats flera globala konferenser där tanken har varit att planen för 
upprätthållandet av en hållbar utveckling inte bara ska gynna dagens generation utan även 
kommande generationer, både genom behovet av en god miljö och bra naturresurser. Det 

skulle också främja ekonomiska intressen som lika lön mellan kön samt sociala intressen som 
skulle arbeta för att bekämpa fattigdom.1 Något globalt resultat har ännu inte visat sig men för 
varje global konferens som äger rum så verkar det som om man tar ett steg närmare en global 
uppgörelse när det gäller koldioxidutsläppen för att minska den pågående temperaturhöjningen 

på jorden. 

Miljöarbetet i de enskilda länderna har pågått i många år. Det är dock först under de senaste 

årtiondena som det har fått en viss struktur.  

Under mina studier på det rättsvetenskapliga programmet på Luleå tekniska universitet har mitt 

intresse för miljölagstiftningen samt kommunal- och förvaltningslagstiftning ökat.  

Jag vill tacka Roger Larsson på miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Han var 
den som gav mig förslag på valt ämne och har under resans gång varit en stor inspirationskälla.  

 

                                            

1 Michanek G, Zetterberg C Den svenska miljörätten upplaga 3 s.32 se även Prop. 1997/98:45 s 5 Del 2. 



 

 
 

Sammanfattning 

De operativa tillsynsmyndigheterna ska utföra tillsyn i den omfattning som behövs. 

Diskussioner om en oklar struktur på tillsynsansvaret samt resursbrist har visat att det krävs en 

belysning av ämnet för att kartlägga de ansvarsfördelningar som åläggs tillsynsmyndigheterna. 

Denna uppsats har syftat till att belysa tillsynsmyndigheternas ansvarsroller med fokus på tillsyn 

av miljöfarlig verksamhet. Arbetet har utgått från en rättsvetenskaplig metod genom att utgå 

från gällande lagstiftning och förarbeten. Juridisk litteratur har används för bekräftelse av 

tolkningen av lagtext. Arbetet har även gjort jämförelser mellan ett antal rättsfall för att kunna 

skapa en tolkning av arbetets problemställning.  Arbetet har strukturerats upp genom att belysa 

miljöbalken och dess funktion. Miljötillsynsförordningen har även behandlats i viss mån. 

Resultatet av arbetet har belyst tillsynsregleringen samt tillsynsmyndigheternas instrument för 

genomdrivande av miljökrav. Arbetet har tagit upp ansvarfördelningen mellan de olika 

tillsynsmyndigheterna kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter.  Antal miljöbrott som 

går till domstol av tillsynsmyndigheter är relativt få. Detta kan tyda på att vi har en 

välfungerande tillsynsverksamhet. 
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1. Inledning 

I tidsskriften ”Dagens samhälle” debatteras miljötillsynens struktur. Där beskrivs en oklar struktur 
mellan kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter som resulterar i otydlighet kring 
ansvarsfördelningen. Regeringen vill få en enklare och mer öppen tillsynsprocess med tydligare 

miljöintegritet för att inte försena eller öka kostnader på investeringar som ska syfta till en bättre 
miljö.  Statskontoret utsågs till att kartlägga miljötillsynen, tillsynsvägledningen och den operativa 
miljötillsynen för att kunna bilda en helhetssyn som skulle visa på eventuella brister som borde 

åtgärdas. De operativa tillsynsmyndigheterna ska få stöd och råd av de centrala och regionala 
myndigheterna och ska även följas upp och utvärderas med jämna mellanrum. Här blir 
rollfördelningen något oklar vilket försvårar tillsynsarbetet samtidigt som det förvirrar inte minst 
kommunerna som ska följa både Länsstyrelsen och expertmyndigheters vägledning. Miljötillsynen har 

blivit en viktig fråga för regeringen vars mål är att förtydliga miljöbalkens tillsynsansvar. 2  

1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva tillsynen enligt miljöbalken med särskilt fokus 

på de huvudsakliga miljörättsliga instrumenten för genomdrivande av miljökrav, vilka utgörs av 
förelägganden och förbud, vite och verkställighet, åtalsanmälan samt rättsliga sanktioner. I syftet ingår 
att beskriva ansvarsfördelningen mellan de olika tillsynsmyndigheterna kommuner, länsstyrelser och 

statliga myndigheter. Uppsatsen ska vidare ge en ökad kunskap och förståelse om den operativa 
tillsynen enligt miljöbalkens krav.  

1.2. Metod, material och disposition 
Jag har valt att disponera mitt arbete genom att först belysa miljöbalken och dess regleringar för att 

sedan gå in på tillsynsbegreppet och tillsynsmyndigheter. Jag beskriver också påföljder vid miljöbrott, 
för att därefter gå in på olika rättsfall. De rättsfall jag redovisar berör kommuner som gjort sig skyldiga 
till brott enligt MB. Rättsfall som berör tillsynsmyndigheternas brist på ansvar är begränsad, vilket är 

anledningen till att jag endast har valt att belysa tre fall.  Redovisningen ska belysa om det finns 
oklarheter i rollfördelningen mellan tillsynsmyndigheterna gällande miljöbrott som skett av 
kommuner. De sanktioner som länsstyrelse och kommun har att tillgå vid miljöbrott kommer också 
att avhandlas. En personlig reflektion och analys avslutar arbetet. 

Arbetet har utgått ifrån en traditionell rättsvetenskaplig metod, där de för uppsatsen relevanta 
rättskällorna använts som utgångspunkt. Detta innebär att arbetet huvudsakligen har utgått ifrån för 

området aktuell lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Övrigt material jag har använt mig av 
är…  

1.3 Avgränsning 
Jag kommer att avgränsa mig till att belysa tillsynsarbetet och dess funktion samt i vilket syfte det 
används. Jag kommer inte gå in på djupet av instrumentet sanktioner utan endast ge en övergripande 
bild över de olika tillsynsorganen samt miljöbalkens funktion.  

                                            

2 www.dagenssamhalle.se/debatt/nu-forenklas-miljotillsynen-7085. 2015-02-17 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/nu-forenklas-miljotillsynen-7085
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2. Miljöbalken 

2.1 Miljöbalkens uppbyggnad 
Miljöbalkens mål återspeglas i Miljöbalkens 1 kap 1§. Målet kompletteras därefter i 2 kap med 

hänsynsregler som tillämpas mer allmänt. Miljöbalken är indelad i sju avdelningar med 33 kapitel.  

Den första avdelningen kapitel 1-6, omfattar reglering av verksamheter samt dess åtgärder som är 
förenad till miljöbalkens tillämpningsområde.  

Andra avdelningen kapitel 7-8, är den så kallade naturvårdslagstiftningen som behandlar skydd av 
naturen genom bland annat avgränsade områden som naturreservat, nationalparker och Natura 2000-

områden samt strandskydd. Särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter behandlas i 8 kap 

Tredje avdelningen kapitel 9-15, hanterar bestämmelser i vissa verksamheter. I detta inkluderas 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Denna avdelning innehåller även ansvarsbestämmelser som 

också kommer att belysas i denna uppsats. 

Fjärde avdelningen kapitel 16-25, redogör för förvaltningsrättsliga samt processuella förfaranden. 
Kapitlen behandlar formella regler och handlingsregler för domstolar och andra 

prövningsmyndigheter.3 Femte avdelningen kapitel 26-28, rör tillsyn, avgifter, och tillträde. Kapitel 
29-30 i sjätte avdelningen omfattar regler som rör straff och sanktioner. Sjunde och sista avdelningen 
kapitel 31-33 behandlar olika typer av ersättning.4I den här uppsatsen kommer jag främst att belysa 

femte- och sjätte avdelningen eftersom dessa delar är de mest relevanta för min undersökning. 

2.2 Mål och allmänna hänsynsregler 
Miljöbalken är en sammanhållen miljö- och naturresurslagstiftning där största fokus ligger på 
skyddsintressen. Balkens mål är att främja en hållbar utveckling som bygger på att naturen har ett 

skyddsvärde, samt att människan har ett ansvar att förvalta naturen på ett förmånligt sätt.5 Inom 
miljöpolitiska termer brukar miljöbalkens mål kallas för “ekologiskt hållbart”. Balken ska gälla alla 
oavsett om man är en näringsidkare eller privatperson. Verksamheter som berör lagens 

tillämpningsområde ska prövas och utvärderas mot balkens hänsynsregler.  

Reglerna som ska följas för att uppnå miljömålen är indelade i fem delmål.     

Miljöbalkens 1 kap1 §  2st. 1-5 p. ger en tydlig beskrivning av miljöbalkens tillämpningsområde: 

1. ”Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 

föroreningar eller annan påverkan, 
2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. Den biologiska mångfalden bevaras, 

4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och  

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så 
att ett kretslopp uppnås.”   

 

Vid sidan av vad som framgår i 1 kap MB, finns riksdagens beslutade miljökvalitetsmål. De berörda 

målen är av nationell och politisk natur och blir därför något mer generella. Myndigheter anpassar 
sedan dessa till regionala och lokala miljömål. Några av riksdagens miljökvalitetsmål är frisk luft, 
giftfri miljö, skyddande ozonskikt, god kvalitet på grundvattnet, god bebyggd miljö och levande 

                                            

3 Miljöbalken 1-25 kap Se även: Rubenson S. Miljöbalken, den nya miljörätten. Uppl. 4:1 sid 22-23. 
4 Miljöbalken 26 – 30 kap Se även: Rubenson S. Miljöbalken, den nya miljörätten. Uppl. 4:1 sid 24. 
5 Rubenson S. Miljöbalken, Den nya miljölagstiftningen. Upplaga 4, s. 25. 
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skogar. Dessa mål är strävansmål för att visa på vilken kvalitet som ska uppfyllas för att nå kravet på 

hållbar utveckling.6 

De grundläggande bestämmelserna är hänsynsregler som beskriver hur var och en bör handla. 

Reglerna återfinns i 2 kap MB. Kapitlet beskriver bland annat regler om tillämpning och bevisbörda 
vilket innebär att verksamhetsutövaren ska vidta de åtgärder som krävs för upprätthållande av de 
allmänna hänsynsreglerna. Kraven utgår bland annat från tillräcklig kompetens av utövandet av 

verksamheten, försiktighet och hänsyn, bästa möjliga teknik, produktval och hushållning samt valet 
av plats, rimlighetsavvägning, ansvar och avhjälpande.7  

2 kap MB beskriver även stoppregeln som väger miljöstörningar mot samhällsintressen och sätter 

gränser för vad verksamheter tillåts.8  För vissa typer av verksamheter krävs ytterligare 
aktsamhetsregler som utövaren bör ta ställning till. Reglerna kan återges i andra specialföreskrifter 

eller i andra lagar som berör ett annat tillämpningsområde.9  

Kravreglernas syfte är att hindra och motverka framtida missförhållanden som rör miljö och hälsa.10 
Dessa regler används som ett rättesnöre. De kan vara en hjälp vid tolkning av andra regler som 
tillämpas i domstolar och av myndigheter.11 Kravreglerna anses gynnande eftersom de riktas till 

enskilda som försiktighetsmått samtidigt som de styr bedömningar som görs av myndigheter.12 
Myndigheter utövar sin tillsyn genom kravregler. Genomförandet sker genom generella föreskrifter 
som bör följas. Tillståndsprövningar som prövas i mark- och miljödomstolen utgår också från 

kravreglerna. Domstolen fastställer då om ett jakande tillstånd kan beslutas genom att hänsynsreglerna 
i 2 kap MB har blivit genomförda. Kravreglernas utgångspunkt, bortsett från att upprätthålla en god 
miljö inom ett längre perspektiv, är att de ska tillgodose det allmännas intresse.13  

Vissa kravregler är uppbyggda genom olika alternativ som ska visas hänsyn. Alternativen ska medföra 
minsta möjliga miljöskada och namnges därför som minimeringsregler eller optimeringsregler. 
Exempel på optimeringsregler är produktvalsprincipen och alternativa platser. Det vill säga, finns det 

en bättre plats/produkt för verksamheten ur ett miljöperspektiv?  

Utbytesregeln tillhör också optimeringsreglerna. Regeln utgår från tanken att bästa miljövänliga 
produkt ska väljas i första hand. Tanken är att det som ger minst miljöskada ska väljas.14 Det ska dock 

understrykas att det ska ske genom krav som går att uppnå. Ytterligare en kravregel som bör 
uppmärksammas är kravet på kompetens. Det framgår i miljöbalken 2 kap 2§ att den som har ansvar 
för verksamhet som riskerar att utgöra miljöskada, ska ha den kunskap och den kompetens som krävs 

för att upprätthålla givna miljöföreskrifter. 

Skälighetsregeln tillämpas i samband med de krav och skyddsåtgärder som ska upprätthållas. Precis 
som regeln uttrycker, är det en regel som hanterar skäligheten och vad som är att anse som rimligt 

när det ställs upp olika miljökrav och skyddsåtgärder.  

Hänsynsregler ska alltid tillämpas utifrån lag men det får inte ställas krav som inte är rimliga att 

uppnå. Utgångspunkten blir därför en avvägning med hänsyn till den nytta som skyddsåtgärderna 
medför samt andra typer av försiktighetsmått som har betydelse för värnande av människors hälsa och 
miljö. Slutsatsen som blir av de avvägningar som gjorts relateras därefter till vilka resurser som krävs 

                                            

6 Rubenson S. Miljöbalken, Den nya miljörätten, upplaga 4, s.27. 
7 Rubenson S. Miljöbalken, Den nya miljörätten, upplaga 4, s. 29. 
8 Rubenson S. Miljöbalken, Den nya miljörätten, upplaga 4, s. 29. 
9 Rubenson S. Miljöbalken, Den nya miljörätten, upplaga 4, s. 28. 
10 Miljöbalken 1 kap1§. Se även: Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, uppl. 3, s.38. 
11 Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, uppl. 3, s.39. 
12 Miljöbalken 2 kap 2§, 3 - 4 kap 
13 Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, upplaga 3, s.41. 
14 Miljöbalken 2:4§. Se även: Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten. Uppl. 3 s. 42. 
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för att uppnå kraven som hänsynsreglerna gett. Slutligen görs det en bedömning om 

verksamhetsutövaren har de resurser som krävs för att upprätthålla de åtgärder som har satts upp.15 

2.3 Övriga styrmedel i miljöbalken  
Hushållningsbestämmelser återfinns i 3 och 4 kap MB. Bestämmelserna fokuserar på användning av 

mark och vattenområden. I 3 kap MB finns de grundläggande hushållningsbestämmelserna som 
beskriver olika typer av mark och vattenområden. I 4 kap MB finns de så kallade särskilda 
hushållningsbestämmelser. Dessa bestämmelser styr användning av vissa särskilt angivna områden i 

landet. 16 

Hushållningsbestämmelserna tillämpas av 2 kap 6§ MB. Det innebär att bestämmelserna bland annat 
tillämpas: 

 Vid tillståndsprövning och åtgärder 9 och 11 kap MB. 

 Vid regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap MB. 

 När det gäller anmälan av miljöfarlig verksamhet 9 kap 6§ MB.  

 Vid beslut om områdesskydd 7 kap MB.17 

 

Hushållningsbestämmelserna ska dock inte tillämpas när det gäller tillsyn av en verksamhet som den 

kommunala miljönämnden riktar ett föreläggande mot en enskild som ska utöva en miljöfarlig 
verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan.18 

Hushållningsbestämmelserna ska skydda områden för påtagliga skador. Exempel på riksintressen är 
rennäring, kulturmiljövård, friluftsliv och yrkesfiske.19 Myndigheter som bär ansvar för de utmärkta 
områdena ska samarbeta med länsstyrelsen som bär största ansvaret för att riksintresset bibehålls. 
Utgångspunkten är att arbeta utifrån ett nationellt perspektiv som Sverige ska upprätthålla enligt 

internationella åtaganden.20  

En miljökonsekvensbeskrivning är ett utarbetat underlag som myndigheterna använder sig av när 

beslut ska fattas angående miljön.21 Den här beskrivningen ska vara en del i tillståndsansökan där det 
utförligt står hur verksamheten kommer att påverka miljön och vilka åtgärder som kommer att tas. 
Miljökonsekvensbeskrivningar är gynnande då syftet är att påverka och begränsa de eventuella skador 
som kan vara en allvarlig faktor i verksamheten. Beskrivningen av miljökonsekvenser ska därför 

kunna brukas i ett förebyggande syfte och innehålla vilka resurser som ska användas för att uppnå 
målet. 

Förfarandet som sker i samband med en miljökonsekvensbeskrivning är följande: Den som ska 
tillhandahålla verksamheten konsulterar med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (till exempel 
kommun) samt med de enskilda som kommer att påverkas av verksamheten. Vid konsultationen tas 
frågor upp så som var verksamheten ska lokaliseras, dess omfattning och utformning samt vilken 

miljöpåverkan verksamheten kommer att ge.22 

                                            

15 NJA 2010 s. 519. Se även : Rubenson S. Miljöbalken, den nya miljörätten. Uppl. 1:1, s. 30. 
16 Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, upplaga 3, s.136. 
17 Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, uppl. 3. S.137. 
18 Michanek G, Zetterberg C, Den svenska miljörätten, uppl.3. S.138. 
19 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m 2§.  
20 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m 1§ Se även NJA 2010 s. 521. 
21 Miljöbalk 6 kap 1§. 
22 Michanek G. Zetterberg C. Den svenska miljörätten. Uppl.3. S.195. 
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2.4 Miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet regleras av 9 kap i miljöbalken. Vad som avses med miljöfarlig verksamhet är 
fasta störningskällor. Det vill säga verksamheter som är bestående till exempel mark, byggnader 
och/eller anläggningar. Detta innebär verksamheter som står på fast mark eller på vattenområden. 

I 9 kap 1§ framgår vad som är att anse vara miljöfarlig verksamhet: 

1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i 

mark, vattenområden eller grundvatten. 
 

Här räknas alla typer av utsläppsförfarande in. Det berör också transport av kemikalier när dessa ska 
förflyttas från en plats och därefter släppas ut. Det behöver alltså inte ske genom särskild ledning.23 
Med vattenområden menar man ytvatten, områden med vatten med högsta förutsebara vattenstånd. 

Utsläppet till grundvatten innebär det direkta utsläppet utan filtrering genom markyta och 
underliggande jordlager. 24   

2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i eller genom förorening av 
mark, luft, vattenområden eller grundvatten. 

 

Den här punkten innefattar föroreningar som förorsakas av direkta utsläpp som i punkt 1. Här 
inkluderas även förorening av luften oavsett om den kommer från ett direkt utsläpp eller inte. 

Konceptet användning ska tolkas som en användning under en längre tid. Till exempel berör det 
förvaring i tunnor av gamla kemikalier som inte längre brukas men trots detta är att anse som en 
miljöfarlig verksamhet med tanke på risken för utsläpp. 25 Genom att utgå från en dom, från år 2005 
som aktualiserades i Västerbotten, kan man se hur koncepten ”användning” och ”förvaring” behandlas. 

I rättsfallet, som behandlades i dåvarande Miljööverdomstolen (numera Mark- och 
miljööverdomstolen) påträffades en nedgrävd oljetunna som hade börjat läcka och därmed orsakat 
skada i marken. Tunnan troddes ha legat nedgrävd bland andra tunnor under fastigheten som ägdes 
av en barnfamilj sedan trettio år. Fallet utgick från vem som borde bära ansvaret för föroreningen 

eftersom läckaget hade kunnat komma i kontakt med barnen i familjen samt grundvattnet. 
Länsstyrelsen ansåg att tunnan som påträffats skulle transporteras bort på fastighetsägarens bekostnad 
eftersom det hade konstaterats av en annan handling att tunnorna hade blivit nedgrävda av 

fastighetsägarna år 1969. Tunnorna hade därmed legat förvarade under fastigheten fram till år 1999. 
Då ägarna till fastigheten brustit i ansvar hade en miljöskada förorsakats vilket skulle ersättas av dem 

själva.26 Ärendet gick vidare till Mark och-miljööverdomstolen. 

Enligt gällande rätt kan fastighetsägare hållas straffrättsligt ansvariga om de varit medvetna om avfall i 
sin fastighet utan att vidta åtgärder. Det har ingen betydelse om det är fastighetsägaren som har 
placerat avfallet i fastigheten utan det anses vara hans skyldighet att agera och vidta nödvändiga 

åtgärder för att ställa till rätta felaktiga förhållanden.27 

I det här fallet kunde det enligt Mark och- miljööverdomstolen inte fastställas vilken exakt tidpunkt 

som tunnan hade grävts ner. Domstolen gjorde bedömningen att då det inte gick att fastställa den 
exakta tidpunkten när tunnorna grävdes ner samt att det inte hade skett någon faktisk drift på 
området som kunde fastställas och att man dessutom inte visste vem som stod som markägare vid den 

                                            

23 Miljöbalk(1998:808) Kap 9:1§. Kommentar:320. Karnov. Författare: Michanek G. 2014-12-04. Se även: Michanek 

G. Zetterberg C. Den svenska miljörätten, uppl.3. S.247.  
24 Prop.1997/98:45 s. 107 del 2. 
25 Prop.1997/98:45 s. 107 del 2. 
26 MÖD 2005:32 2005-07-13. 
27 Karlmark. S. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl. 3. S. 192 
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aktuella tidpunkten kunde inte något saneringsansvar utdömas. Sanering kan endast begäras om det 

har skett någon mänsklig aktivitet (faktisk drift) på berört område. I det här fallet hade 
fastighetsområdet bedrivit åkeriverksamhet vilket inte ansågs utgöra en faktisk drift. Mark och- 
miljööverdomstolen fastställde därför att ägaren inte skulle stå som saneringsansvarig.28 

Föroreningsrisker förekommer oftast i samband jordbruk eller skogsavverkning genom utlakning 
(blötläggning) av skadliga ämnen men det kan också omfatta läckage från industrier, kärnkraftverk, 

avfallsdeponier, vägar, flygplatser eller andra liknande anläggningar.29  

3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller 

annat liknande.  
  

Ordet miljöfarlig har även som syfte att utmärka risken för olägenhet.30 Ordet miljö ska i regel ha en 
obegränsad räckvidd. Däremot när lagen beskriver omgivning som i ovanstående 3 punkt, innebär 
detta endast de störningar som sker utanför verksamhetsområdet.  

Det finns även andra liknande typer av olägenheter som går att jämföra med tidigare uppräkningar. 
Vad som även kan beskrivas som liknande kan bland annat vara insekter eller luftburna virus eller 
bakterier. Det kan röra sig om andra typer av oljud, gnistor eller annat som påverkar människan rent 

mentalt.31 Regeringen föreslog i propositionen till miljöbalken att miljöfarliga verksamheter skulle 
fördelas i kategorier för att lättare kunna genomskåda verksamheternas risker och skadenivå.32  

I miljöbalken fördelas den miljöfarliga verksamheten upp i olika sektioner. Sektionerna är uppdelade 
i A, B, C- och U verksamheter: 

 

A- Verksamheter är den farligaste typen av miljöfarlig verksamhet och skyddas genom en 
tillståndsprövning hos mark- och miljödomstolen. Vissa typer av verksamheter under denna 

kategori kräver även en tillåtlighetsprövning av regeringen. Typer av sådana verksamheter kan 
vara gruvanläggningar, fabriker där det tillverkas pappersmassa eller sprängämnen.   

 

B- Verksamheter är något mildare än föregående verksamhet. Här söks tillståndet hos Länsstyrelsen 
och dessa verksamheter kan kopplas till olika typer av industrier, energianläggningar, stora 

djurhållningar och fiskeodlingar. 

 

C- Verksamheter är den mildaste av dessa tre sektioner och består av mindre jordbruk eller mindre 
djurhållning och fiskeodlingar. Det kan även röra sig om mindre vindkraftverk eller slakterier. 

Anmälan för denna typ av verksamheter ansöks hos den kommunala nämnden. 
 

U- Verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälningsplikt. Dessa verksamheter är i en så pass 
mild grad att det räcker med att hålla sig inom de miljökvalitetsnormer som finns i miljöbalken.33 

                                            

28 MÖD 2005:32 2005-07-13. 
29 Prop.1997/98:45 s. 107 del 2. 
30 Prop. 1997/98:45 s. 327 del 2. 
31 Prop. 1997/98:45 s. 108 del 2. 
32 Prop. 1997/98:45 s. 523 del 1. 
33 Prop. 1997/98:45 s. 508. Se även: Michanek G. Zetterberg C. Den svenska miljörätten, uppl. 3. S.252, Miljöbalken 9 

kap Avdelning 1- verksamheter. 
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3. Tillsyn 

3.1 Tillsyn enligt miljöbalken 
Tillsynen är en viktig del i miljöbalkens systematik. Det är tillsynen som garanterar kontrollen av 
miljöbalkens föreskrifter samt tryggar människors vetskap om att lagen tillämpas väl och att 
regelverket följs. Tillsynen bedrivs av tillsynsmyndigheter vars skyldigheter är att på eget initiativ 

utöva tillsyn över verksamheter som anses utgöra en risk för en försämrad miljö. Skulle överträdelser 
av miljöbalken ske är det, som framgår av lagrummen nedan, tillsynsmyndighetens ansvar att ingripa 
genom att meddela förelägganden eller förbud och även göra en anmälan till polis eller åklagare om 

så är nödvändigt. Tillsynsmyndighetens förelägganden ska innehålla en utförlig plan på vad som 

måste göras. Den kräver dock ingen hänvisning till hur den ska utföras.34 

Enligt miljötillsynsförordning 1 kap 3§ avses: 

Tillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller en djur- eller växtart 
som är eller ska vara föremål för tillsyn,  

operativ tillsyn: tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd, 

tillsynsvägledning: utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd 

till de operativa tillsynsmyndigheterna, 

kommunalnämnd: den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser till att ha ansvar för 
operativtillsyn enligt miljöbalken.35 

 

I Miljöbalkens 26 kap 1§ står det: 

Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. 

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan 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. Ifråga om miljöfarlig 
verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande 
bedöma om villkoren är tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information 

och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses. 

Detta lagrum bör tolkas utifrån perspektivet att tillsynen ska omfatta alla handlingar 

tillsynsmyndigheten använder sig av i frågor om miljöbalken och dess föreskrifter. Vid en granskning 
av den tillsyn som gjordes i de olika områdena för miljöbalken, upptäcktes det att tillsynen kunde 
uträttas på ett flertal olika sätt och utföras av många olika aktörer. Regeringen ansåg det därför vara 
viktigt att införa gemensamma tillsynsbestämmelser som skulle omfatta miljöbalken och dess 

föreskrifter, tillstånd och beslut. Vissa specifika områden skulle endast myndigheter kunna utföra 
tillsyn över. De skulle ha kontroll över verksamheten genom uppsikt som en åtgärd ifall den skulle 
behöva korrigeras.36  

                                            

34 Rubenson S. Miljöbalken, den nya miljörätten. Uppl. 4, s. 172. 

35 Miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap 3§. 
36 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 493. 
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Av miljöbalken 26 kap 2§ följer att: 

Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.  

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet 
inte är tillräckliga och förutsättningar i övrigt föreligger enligt 24 kap 5 eller 6§, skall myndigheten ansöka 
om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon särskild framställning om 

detta enligt vad som sägs i 24 kap 7§. SFS 2002:175  

 

Lagrummet belyser de skyldigheter som tillsynsmyndigheterna har. Deras skyldighet är att anmäla 
brott vid överträdelse av lag utan att göra en bedömning av om brottet kan ge en fällande dom eller 

om överträdelsen är att anse som ringa.37 Tillsynsmyndigheternas ansvar slutar därför vid anmälan av 
misstanke om brott. Den eventuella överträdelsen som har skett genom vårdslöshet eller uppsåt ska 
bedömas i den efterföljande brottsutredningen.38  

JO som har till uppgift att granska myndigheternas arbete så det utövas lagenligt, diskuterade i ett av 
sina ämbetsråd på 1980-talet, att länsstyrelsen skulle utöva tillsyn och även ingripa om det fanns bevis 
för att det rådde sådana förutsättningar att en verksamhet kunde vara miljöfarlig.  JO diskuterade 

också att det borde göras skillnader på brottets svårighetsgrad. JO ansåg att om brottet endast var 
ringa, i den mån det inte orsakat skada, skulle det inte behöva väckas åtalsanmälan. Dock borde det 
dokumenteras.39 JO ansåg efter överläggningen att det skulle kunna orsaka problem om 
tillsynsmyndigheten fick göra en bedömning om brottets omfattning och om de borde anmäla eller 

inte. Slutsatsen skulle bli enligt JO, att polisen och åklagare skulle få svårigheter att se allvaret i 
brotten eftersom tillsynsmyndigheterna skulle bedöma gärningarna olika beroende på vilken 
kompetens de hade. Mindre pålästa myndigheter skulle göra lägre prioriteringar av de brott som 

tillsynsmyndigheten lät passera.40   

I dag är därför tillsynsmyndigheternas ansvar begränsat. Tillsynsmyndigheterna får inte själva göra en 
bedömning i ärendet utan ska istället skicka det vidare till åklagare som ska avgöra ärendets resultat. 

JO motiverade sitt ställningstagande enligt följande:  

Av särskilt intresse är om tillsynsmyndigheten vid sin utredning i åtalsanmälningsfrågor skall 

undersöka om det subjektiva rekvisitet uppsåt eller oaktsamhet är uppfyllt. Enligt verkets mening 
bör det inte ses som en uppgift för tillsynsmyndigheten att göra någon närmare utredning i dessa 
avseenden, eftersom frågan om uppsåt eller oaktsamhet har förekommit rymmer särskilda aspekter, 

som åklagarmyndigheterna har särskild kompetens för att bedöma. Tillsynsmyndigheten kan 

emellertid enligt verkets mening å andra sidan inte avstå från att vid sin prövning ta hänsyn till 
förhållanden som den fått kännedom om som tydligt anger att varken uppsåt eller oaktsamhet kan 
läggas någon till last.41 

I Miljöbalkens 26 kap 9§ framgår det att: 

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om det förelägganden och förbud som behövs för att 
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.  

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

                                            

37 Miljöbalk (1998:808), 26 kap 2§ Kommentar: 792.  Karnov. Författare: Anders Bengtsson. 2014-12-02 
38 Prop.1997/98:45 s 267 Del 2. 
39 JO:s ämbetsberättelse 1988/89 s. 383. 
40 JO:s ämbetsberättelse 1988/89 s. 383. 
41 JO:s ämbetsberättelse 1990/91 s. 259. 
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Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har 

rättskraft enligt 24 kap 1§. 

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana 
förelägganden eller förbud som  

                 1.  är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller att 
                     allvarlig skada på miljön uppkommer. 
 
            
                  2.  gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats  
                        enligt 11 kap 24 och 25 §§ 
 

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas 

av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas 
förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt 
bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om 

dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar. SFS 2014:114. 

Detta lagrum styr tillsynsmyndigheternas befogenhet att verka i enskilda fall. Tillsynsmyndigheten har 

inte rätt att meddela generella förelägganden utan har endast rätt att fatta beslut i enskilda fall. Detta 
inkluderar inte normgivningsbeslut.42 År 2013 skedde en lagändring som justerade tillämpningen av 
lagen vars syfte var att bland annat klargöra att lagen är tillämpligt i ”enskilda fall” och inte då det 

berör normgivningsbeslut.43Ändringen berörde också tillsynsmyndighetens rätt att meddela 
föreläggande och förbud gällande dammar som ska omfattas av den obligatoriska 
dammsäkerhetsklassificeringen. Ändringen utvidgades här till att även omfatta icke-brådskande 
verksamhetsutövningar.44 Enligt huvudregeln ska lagar gälla parallellt med varandra om det inte finns 

en särskilt reglerad lag, så kallad speciallag, som ska gå före allmän lag. Föreläggande eller förbud kan 
kombineras med vite och verkställighetsförordnande enligt 14 och 26 §§ MB. Om en 
tillsynsmyndighet förbjudit en miljöfarlig verksamhet finns bestämmelser som gör det möjligt att 
skjuta upp verkställigheten i avvaktan på tillståndsprövning.45 

Vid ett överskridande som berör föroreningar eller störningar kan tillsynsmyndigheten vidta de 
åtgärder som krävs för att verksamheten ska uppnå gällande miljöföreskrifter. Beroende på vilken 

överträdelse som en verksamhet har utfört kan tillsynsmyndigheten agera på olika sätt. Då en 
tillståndsgiltig verksamhet saknar tillräckliga åtgärder och försiktighetsmått kan tillsynsmyndigheten 

begära omprövning av verksamhetens tillstånd och villkor.46    

3.2 Den operativa tillsynsverksamheten 
Tillsynen innebär olika slags åtgärder som utövas av olika myndigheter, till exempel 

Naturvårdsverket vars tillsyn innebär att följa utvecklingen av nya produkter och nya tekniker. Deras 
ansvar är att vägleda myndigheters tillsyn inom miljöområdet samt att utgöra en översyn över hela 
branschens miljöpåverkan med strävan om en hållbar utveckling.47  Den operativa tillsynen som 
utgörs av bland annat Länsstyrelse och kommun bevakar och ingriper mot enskilda som utövar en 

verksamhet.48 Den operativa tillsynens ansvar ligger i att kontrollera verksamhetsutövarnas 
tillståndsvillkor och se till att verksamhetsutövare följer gällande miljöförfattningar. Deras arbete går 
även ut på att råda om hur risker för miljön och skador kan motverkas. Tillsynsmyndigheterna får 

                                            

42 SFS 2009:1326  se även prop. 2009/10:28 s.46. 
43 Miljöbalk (1998:808), 26 kap 9§ Kommentar: 808.  Karnov. Författare: Anders Bengtsson. 2014-03-31 
44 Prop. 2013/14:38 s. 28 
45 Miljöbalk (1998:808), 26 kap 9§ Kommentar från Karnov: 808. Författare: Anders Bengtsson. 2014-12-02. 
46 Rubenson, Miljöbalken, Den nya miljörätten, uppl. 4, s. 61. 
47 Michanek. G. Zetterberg. C. Den svenska miljörätten. Uppl. 3 s. 51. 
48 Michanek. G. Zetterberg. C. Den svenska miljörätten. Uppl. 3 s. 51. 
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besluta om tvångsåtgärder och utföra inspektioner. De får kräva av verksamhetsutövaren att lämna 

uppgifter om verksamheten som kan bli grund för föreläggande om förbud mot särskild åtgärd.49  

Miljötillsynsförordningen tillkom år 2011 vilket gav tillsynsmyndigheterna ett striktare direktiv att 

utgå från. Miljötillsynsförordningen syftar på tillsyn enligt miljöbalken och innehåller stadganden om 
tillsynsmyndigheternas uppgifter enligt 26 kap 3 § MB.  

I 1 kap10 a § miljötillsynsförordningen belyses verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251). Denna förordning innehåller bestämmelser om 
tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kapitlet i 
miljöbalken.50  

Den operativa tillsynsmyndigheten ska enligt 1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen: 

 Genomföra tillsynsbesök minst en gång per år om verksamheten bedriver den så att den skapar 
betydande risker för miljön. Verksamheter som inte utgör betydande risker för miljön kräver endast 
att tillsynsbesök behöver göras vart tredje år. 

 Om myndigheten finner en allvarlig brist av de villkor som gäller för verksamheten vid det första 
tillsynsbesöket, ska ett nytt besök ske inom sex månader. 

 Tillsynsbesöken ska redovisas skriftligen och lämnas in till verksamhetsutövaren senast två månader 
efter besöket.  

 
Enligt vad som sägs i miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet inneha en utredning 
som beskriver hela tillsynsbehovet för myndighetens ansvarsområde.51 Myndigheten ska även föra 

register över de objekt som kräver återkommande tillsyn.52  

Den operativa tillsynsverksamheten ska även för varje år upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 
deras ansvarsområde.53 Tillsynen ska ske på ett effektivt sätt och utveckla personalens kompetens 

gällande tillsynsfrågor.54  

3.3 Tillsynsmyndigheternas möjligheter och skyldigheter 
Enligt miljötillsynsförordningen ska ansvaret för den operativa tillsynen fördelas genom nedstående 

punkter:  

1. ”Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken 

2. Skydd för djur- och växtarter enligt 8 kap. miljöbalken 

3. Natur- och kulturmiljö enligt 12 kap miljöbalken 

4. Stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken 

5. Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda 
djur och växter genom kontroll av handeln med dem, och 

6. Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter 
för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och 
växter genom kontroll av handeln med dem.”55 

                                            

49 Michanek. G. Zetterberg. C. Den svenska miljörätten. Uppl. 3 s. 52. 
50 Miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap 1§. 
51 Miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap 6 §. 
52 Miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap 7 §. 
53 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap 8 §. 
54 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap 9 §.  

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K8?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K12?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CLX_3_1997_R_0338?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CLX_3_2006_R_0865?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CLX_3_1997_R_0338?src=document&versid=146-1-2005
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För att tillsyn ska utövas krävs det en tillsynsplan som beskriver vilken kompetens som krävs och 
vilka resurser som aktualiseras för att uppnå målet för tillsynen. Detta gäller oavsett vem som ska 

ansvara för tillsynen. Kompetenskraven ser olika ut beroende på verksamhet och dess krav på tillsyn. 

Tillsynsplanen är en form av lämplighetsprövning och ska ske skriftligen.56 

NFS HB 2001:4 Operativ tillsyn – Handbok med allmänna råd för tillsynsmyndigheten, beskriver 
vilka skyldigheter den operativa tillsynen har för att utövandet av tillsyn ska följa miljöbalkens 

direktiv samt anmäla överträdelser. 

Beskrivningen täcker även den informationsskyldighet som gäller tillsynsmyndigheten. 
Myndigheterna ska ge information och rådgivning för att kunna främja en god miljöutveckling. Det 

är dock verksamhetsutövarens egen skyldighet att ta del av den information och det stöd som erbjuds 
av tillsynsmyndigheten.57   

Det anses vara av största vikt att informationen går ut till samtliga tillsynsmyndigheter, både regionalt 
och nationellt, för att den ska bli så effektiv som möjligt. Länsstyrelsen har till uppgift att ge 
information till centrala tillsynsmyndigheter och kommuner i ärenden som berör kommunernas 
tillsyn. Detta kan till exempel vara en annorlunda policy eller nya kunskaper som det bör informeras 

om. Genom detta samarbete mellan myndigheterna kan hälso- och miljöskyddsarbete struktureras 
bättre vilket möjliggör goda centrala och regionala uppföljningar.58  

Regeringen anförde i förarbetena till miljöbalken, att miljöbalken kommer att ha betydelse för hela 
samhället och därför också bör innefatta en informationsskyldighet för myndigheter som tillämpar 
miljöbalkens föreskrifter. Detta ansåg regeringen kunna ge ett positivt utslag för framtida miljöarbete 
även på en nationell nivå.59 Åtminstone bland de länder som ingår i EU.   

För att informationen ska förmedlas på ett effektivt sätt som ger ett gott resultat är det också tvunget 
att det finns ett utarbetat informations- och utbildningsmaterial. Utbildning är en viktig del i detta 

enligt remissinstanser som Naturvårdsverket, Landstingsförbundet, Riksrevisionsverket och flera 
länsstyrelser och kommuner. De ansåg även att flera olika aktörer skulle kunna förmedla nödvändig 
information för mer specifika områden samtidigt som det skulle ske en så kallad basinformation till 
allmänheten. Till exempel informerar kommunförbundet sina medlemmar om ny lagstiftning. 

Riksåklagaren arrangerar informationsmöten mellan polis och åklagare och tillsynsmyndigheterna 
inom miljöområdet.60 

3.4  Tillsynsorganisationen inom miljöområdet 

3.4.1 JO 

Justitieombudsmannen (JO) har tillsyn över kommunala myndigheter och dess tjänstemän. 
Granskningen går till på det sättet att en kommunmedlem lämnar in en anmälan som sedan JO gör 
inspektion och granskning på. Den högsta sanktionen som JO gör är att väcka åtal mot en tjänsteman 

eller en förtroendevald. Det vanligaste är att JO påtalar eventuella felaktigheter och ger råd om hur 
ärendet borde skötas.61  

                                                                                                                                                 

55 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 6 §. 
56 Prop. 1997/98:45 s. 507 Del 1.  
57 Prop. 1997/98:45 s. 513 Del 1. 
58 Prop. 1997/98:45 s. 508 Del 1. 
59 Prop. 1997/98:45 s. 651 Del 1. 
60 Prop. 1997/98:45 s. 652 Del 1. 
61 Björkman U. Lundin O. Kommunen och lagen, en introduktion. Upplaga 3, s. 93. 
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3.4.2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har till uppgift att utföra tillsyn och handlägga ärenden av bland annat tillstånd som 

berör miljöbalken och dess föreskrifter. Detta kan beröra ärenden om naturvård, inrättande av 
naturreservat eller liknande. Länsstyrelsens arbete innebär även att delegera ansvar till andra 
myndigheter. Det kan till exempel vara ansvaret av tillsyn för en miljöfarlig verksamhet, även kallad 
B-verksamhet, som ska delegeras till den kommun som har verksamheten. Länsstyrelsen har som 

uppgift att granska den kommunala verksamheten så att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar 
och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Det innebär att 
myndigheten har rätt till all information som de anser vara relevanta för tillsynen, de har även 

tillträde till alla lokaler där verksamhet bedrivs. Genom att kommunerna även utövar tillsyn över vad 
som iakttas i 2 kap 1 § PBL samt i 4,5 §§ och 12 kap PBL utökar även länsstyrelsens ansvar. 
Länsstyrelsens uppgift är att ansvara och bevaka allmänna intressen i den kommunala planeringen. 
Länsstyrelsen ska föra en dialog med kommunen om intressen som rör miljökvalitetsnormer och 

pröva kommunala beslut.62 Enligt vad som sägs i miljötillsynsförordningen 3 kap 16 § ska 
Länsstyrelsen ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelsernas tillsynsvägledning ska det ingå att ge 
kommunerna stöd för att utveckla tillsynen. 

I miljötillsynsförordningen 2 kap 7 § beskrivs länsstyrelsens ansvar beträffande: 

1. Nationalparker 

2. Strandskyddet i sådana områden eller i fråga om sådana anläggningar, vägar och järnvägar som 
omfattas av länsstyrelsens dispensprövning enligt 7 kap. 18 a§ miljöbalken 

3. Marinvetenskaplig forskning inom svenskt sjöterritorium enligt 7 kap. 23§ miljöbalken, 

4. Förordning (EG) nr 338/97,  

5. Förordning (EG) nr 865/2006.” 

I miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 8 § beskrivs länsstyrelsens ansvarsområden beträffande: 

1. naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden som har beslutats av 
länsstyrelsen, 

2. biotopskyddsområden som inte ligger på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) 

och som har beslutats av regeringen eller länsstyrelsen, 

3. djur- och växtskyddsområden som länsstyrelsen har meddelat föreskrifter om enligt 7 kap. 12 § 
miljöbalken, 

4. miljöskyddsområden enligt 7 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken, utom områden som inrättats i 

anslutning till en verksamhet som omfattas av generalläkarens ansvar för tillsyn enligt 4 § eller av 
kommunens ansvar för tillsyn enligt 31 §, 

5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av länsstyrelsen enligt 7 

kap. 24 § miljöbalken, 

6. verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i ett sådant område som avses i 7 kap. 27 
§ miljöbalken, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 §, kommunens 
ansvar enligt 9 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §, 

7. skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. 
miljöbalken, 

8. artskydd enligt 8 kap. 1–4 §§ miljöbalken, 

                                            

62 Rubenson. Miljöbalken, Den nya miljörätten. Upplaga 4, s. 60. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P18A?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P23?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CLX_3_1997_R_0338?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/CLX_3_2006_R_0865?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1979-0429?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P12?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P19?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P20?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K2_P4?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K2_P31?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P24?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P24?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P27?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P27?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K2_P7?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K2_P9?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K2_P10?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K8?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K12?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K8_P1?src=document&versid=146-1-2005
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9. verksamheter och åtgärder som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken, utom den tillsyn som omfattas 

av Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §, 

10. vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, och 

11. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en kommunal nämnd 
enligt 1 kap. 19 och 20 §§. 

Om en tillsynsmyndighet har beslutat om förbud av en miljöfarlig verksamhet, eller om särskilda 
försiktighetsmått, finns det en bestämmelse som talar om möjligheten att skjuta upp verkställandet av 

verksamheten i avvaktan på tillståndsprövning. Detta grundar sig på miljöbalkens 21 kap 5§63 Utifrån 
krav i artikel 9.1 i Århuskonventionen samt artikel 6 i miljöinformationsdirektivet får ett beslut om 
avslag överklagas av andra offentliga förvaltningar. Detta ska prövas i kammarrätten.64  

 

3.4.3 Kommunen 

Kommunen utövar egen tillsyn över miljö- och hälsoskydd enligt 9 kap MB men inte för miljöfarlig 
verksamhet som kräver särskilt tillstånd.65  Den statliga operativa tillsynsmyndigheten får vidare 

överlåta tillsyn till en kommunal nämnd om kommunfullmäktige begär det. Regeringen eller 
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheter för att tillsynsansvaret ska uppnå en 
godkänd standard.66 Detta med stöd av regeringsformens föreskrifter i kapitel åtta.  

Det kommunala självstyret innebär att kommunerna har befogenhet att utöva självständig förvaltning 
på både lokal och regional nivå.67 Kommunerna har med andra ord självbestämmanderätt av tillsyn av 
vissa angivna verksamheter såsom verksamheter som går under C- och U-verksamheter.68 Dessa 

verksamheter kan bland annat vara mindre fiskeodlingar, vindkraftverk eller viss 
jordbruksproduktion. De här typerna av verksamheter kräver endast anmälningsplikt som skickas till 
kommunalnämnden för godkännande.69 Länsstyrelsen kan delegera visst ansvar av tillsyn till 
kommunerna. Det blir då kommunfullmäktige som delegerar uppgifterna till den nämnd som 

handlägger miljöfrågor. Beslut fattas av kommunfullmäktige med hjälp av kommunstyrelsen.70    

I Miljötillsynsförordning (2011:13) 2 kap 9 § beskrivs de kommunala nämndernas ansvar som berör 

tillsyn: 

1. Naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden som har beslutats  av kommunen. 

2. Biotopskyddsområden som har beslutats av kommunen. 

3. Djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om enligt 7 kap. 12 § 
miljöbalken. 

4. Strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 § 2. 

5. Områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap. 24 
§ miljöbalken. 

                                            

63 Prop.1997/98:45, del 1 s.494 ff . Se även  JO 1998/99 s. 410. 
64 Prop. 2004/05:65 s. 136 9§.  
65 Miljöbalken 26 kap 3 § 3st. 
66 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap 18§. Se även: Miljöbalken 26 kap 22a §. 
67 Regeringsformen 1974:152 14 kap 
68 Prop. 1997/98 s 268 Del 2. 
69 Michanek G. Zetterberg C. Den svenska miljörätten. Upplaga 3, s.252. 
70 Kommunallagen 3:2§ samt 3:3§, Kommunallagen 3:4§ som behandlar nämndernas verksamhetsområden.  

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K12_P6?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K2_P10?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K12_P11?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K26_P11?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K1_P19?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K1_P20?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P12?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2011-0013_K2_P7?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P24?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P24?src=document&versid=146-1-2005
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4. Instrument för genomdrivande av miljöbalkens krav 

4.1 Förelägganden och förbud 
MB 26 kap 9§ beskriver föreläggande eller förbud av tillsynsmyndighet. Om föreskriften från 
myndigheten sammanbinds med vite ska detta noteras i samband med beslutet. Om ett utsatt beslut 
om föreläggande eller förbud inte respekteras, ska Kronofogdemyndigheten verkställa beslutet om 
tillsynsmyndigheten har ansökt om det.  

Skulle föreläggandet gälla ett brott enligt 29 kap 1-4 samt 8-10 §§ får Kronofogdemyndigheten delge 
särskild bistånd för att frambringa den rättelse som krävs för att tillgodogöra den brottsliga 

handlingen. Till exempel kan ett sådant bistånd vara att den skyldige får stå för de kostnader som 

skadan har medfört.71  

4.2 Vite och verkställighet 
Tillsynsmyndighetens beslut kan förenas med vite. Detta innebär att myndigheten eller domstolen 
kan besluta om åläggande eller förbud som kan ge den påföljden att verksamhetsutövaren tvingas 

betala ett visst bestämt belopp om han inte rättar sig efter beslutet.72 Vitet fungerar som ett 
påtryckningsmedel för att åstadkomma en efterlevnad av MB. Vitesförelägganden kan utläsas i lagen 
(1985:206) om viten. Miljöbalken informerar om när myndigheter har rätt att använda sig av viten. I 
MB 26 kap 14 § uttrycks det att alla beslut som rör förelägganden och förbud får förenas med vite.73 

MB 26 kap 26 § berör bestämmelser om när beslutet om vite ska börja gälla. Vitesförelägganden 
används ofta av länsstyrelser och kommuner då de begär en enskild att vidta särskilda åtgärder rörande 
viss verksamhet. Vitets belopp bestäms i regel med ett belopp som relaterar till de kostnader som den 

enskilde kommer att få i vinst genom att inte följa gällande förelägganden. En person som gjort sig 
skyldig till ett brott får inte dömas till straff vid flera tillfällen för samma brott. Har därför en enskild 
gjort sig skyldig till ett brott som blivit förlagt med vite och som har överträtts, kan inte domstolen 
dessutom döma gärningsmannen till straffansvar. Detta inkluderar även miljösanktionsavgiften. Det är 

inte tillåtet att kombinera vite med miljösanktionsavgift. 74 

I MB 26 kap 17§ finns det en möjlighet för tillsynsmyndigheten att begära verkställighet hos 

Kronofogdemyndigheten. Bestämmelsen gäller alla beslut av tillsynsmyndigheter och blir därför 

ganska omfattande beträffande tillsynsbeslutens verkställighet. Verkställigheten enligt MB 26 kap 17§ 

kan även bli aktuellt när det gäller beslut enligt 2 kap om allmänna hänsynsregler. Det är heller inget 

krav att ärendet har förenats med vite.75 Tillsynsverksamheten kan också själva meddela ett beslut om 

rättelse på den felandes bekostnad. I MB 26 kap 18§ uttrycks det att myndigheten har rätt att 

meddela ett beslut om rättelse utan ett föregående föreläggande eller ett förbud om det anses finnas 

risker för att det kan ske allvarliga skador eller om det finns andra skäl som är av stor betydelse. För 

att en verkställighet ska kunna ske krävs det att beslutet har vunnit laga kraft.76 

4.2.1 Rättspraxis rörande föreläggande med vite  

Följande fall illustrerar hur bra det miljörättsliga instrumentet vite faktiskt fungerar som 
påtryckningsmedel:I Tierp meddelades ett beslut om förbud vid vite för ett bolag att importera och 
överlåta hälsofarliga och kemiska produkter. Bolaget sålde importerat lim från Tyskland till bolag som 

bedrev skomakeri. Produkterna var inte märkta med gällande bestämmelser enligt svensk rätt. 

                                            

71 Miljöbalken 29 kap 1-4 samt 8-10 §§. Se även: Karlmark S. Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. Uppl.3. S. 173. 
72 Rubenson S. Miljöbalken, den nya miljörätten. Uppl.4. S. 192. 
73 Miljöbalken 26 kap 14 §.  
74 Rubenson S. Miljöbalken, den nya miljörätten. Uppl.4. S. 193. 
75 Prop. 1997/98:45 s. 277 del 2. 
76 Prop. 1997/98:45 s. 277 del 2. 
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Limmet saknade bland annat en farlighetsgrad samt innehållsdeklaration.77 Ett annat exempel då 

beslut förenades med vite skedde i Köpings Tingsrätt då parten hade använt sig av orena 
rivningsmassor för att bygga en skogsväg. Parten uppmanades att rensa upp massorna vilket senare 
ledde till att parten inte åtgärdat de orena massorna utan istället tillfört mer massa på fastigheten. 

Parten förelades då med vite och anmäldes även till åtal för brott mot miljöskyddslagen.78  

I de båda fallen har en individuell bedömning gjorts. I det första fallet meddelade 

Kemikalieinspektionen om förbud vid vite. Något vite utdömdes inte eftersom bolaget meddelade 
förslag på en ny förpackning av limmet som Kemikalieinspektionen godkände. I det andra fallet hade 
en person byggt en väg i skogen av riviningsmassor. Mannen dömdes för att genom uppsåt eller 
oaktsamhet låtit tippa orena rivningsmassor på fastigheten. Personen förelades vid vite att rensa bort 

rivingsmassorna. Något vite utdömdes dock inte på grund av att personen städade upp 
rivningsmassorna enligt vitesföreläggandet.  

4.3 Åtalsanmälan 
På senare tid har det tagits fler initiativ till att myndigheter ska bli mer verksamma på miljöområdet 
och samarbeta sinsemellan kring åtgärder mot brottslighet som är miljörelaterad. I 
tillsynsförordningens 14§ 2st. uttrycks även att Länsstyrelsen ska samarbeta med polis, åklagare och de 
myndigheter som bär det operativa tillsynsansvaret för att förebygga miljöbrott och öka 

effektiviseringen.79
 

Åtalsanmälan återspeglas i 26 kap 2§ MB.  

     ” Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.  

       Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet 
inte är tillräckliga och förutsättningar i övrigt föreligger enligt 24 kap. 5 eller 6§, skall myndigheten ansöka 
om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon särskild framställning om 

detta enligt vad som sägs i 24 kap. 7§. SFS 2002:175”  

 

I en dom från år 2008, Mål B 1094 -07, väcktes det åtal mot en verksamhet som ansvarade över en 
damm som svämmade över av ett mycket kraftigt skyfall. Ett skyfall som kom att kallas 100-års regn. 
Åtalet väcktes för otillåten verksamhet genom att verkställande direktören inte fullgjort sin plikt att 

underhålla dammen enligt gällande föreskrifter. Han hade heller inte underrättat tillsynsmyndigheten 
om att dammen hade svämmat över och dessutom brustit.  

Domen beslutades av Hovrätten som ansåg att verksamheten inte kunde göra sig skyldig till 

försvårande av miljökontroll genom oaktsamhet och skulle därför inte dömas till böter.80  

I ovanstående fall skulle oaktsamheten kunna leda till en miljösanktionsavgift. Nu var det dock 
speciella förutsättningar. Verksamheten hade inte fullföljt de föreskrifter som fanns men vädret 
förorsakade skadan. Det ansågs därför vara oskäligt vilket innebar att det inte krävdes en 

miljösanktionsavgift. Både Tingsrätten och Hovrätten ogillade därför åtalet.81 

                                            

77 Tierps TR dom 1992-11-12 DB 297. 
78 Köpings TR dom 1997-10-10. Mål B 59-97. 
79 Setterlid. R. Offentlig tillsyn enligt miljöbalken. Uppl.1 s. 117. 
80 Mål B 1094 -07 Hovrätten för Nedre Norrland 2008- 10- 09. Se även: Karlmark S. Miljörätt ur straffrättsligt 

perspektiv. S.359. 
81 Karlmark. Stefan. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl. 3 s. 359 
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Det som skiljer miljöbrott från till exempel personbrott är att brottshandlingen alltid kräver 

straffansvar, oavsett om handlingen har skett genom uppsåt eller oaktsamhet. I ett personbrott skiljer 
sig uppsåt och oaktsamhet åt i vissa fall som till exempel beträffande berövandet av annan människas 

liv.82 Fallet rubriceras då som dråp eller mord.83 Resonemanget sker genom uppsåtlig gärning eller 

vållande till annans död genom oaktsamhet.84För brott mot miljöbalkens föreskrifter är 

konsekvenserna för detta enligt miljöbalkens 29 kap böter eller fängelse i upp till två år.85 Brottet 

kräver inte mer än att gärningen ska ha utgjort en risk för olägenhet.86 Vad som också är viktigt att ta 

upp är att gärningen kan ske genom passivitet. Detta uttryckte Vibeke Sylten i en kommentar till 

miljöbalkens 29 kap 1§.87 Det finns inget krav på att uppvisa faktisk skada eller risk genom bevisning 

på plats utan enligt miljöbalken 29 kap 1§ 1 st. 1 p. ”räcker det med att bevisa att skadliga ämnen 

som används kan tillföra skada om ämnet används genom utsläpp”.88   

4.4  Straff och miljösanktionsavgift 
Som redovisats i föregående avsnitt ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser eller misstankar om 
brott till polis eller åklagare. I miljörättens sanktionssystem finns det både straff och sanktionsavgifter. 

Skillnaden mellan dessa är att straff endast kan drabba fysiska personer medan en sanktionsuppgift kan 
drabba både enskilda och juridiska personer. Straffbestämmelserna och förverkande tydliggörs i 29 
kap MB. Där står det att den som varit orsak till ett miljöbrott ska dömas till fängelsestraff, i högst två 

år, eller böter. Brottet ska ha skett genom uppsåt eller oaktsamhet. 

 

29 kap 1§ MB  

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. Eller någon annan betydande olägenhet i miljön, 

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 

                                            

82 Prop. 2005/06:182 s.141 se även Karlmark S. Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. Uppl.3. s.384. 
83 Kungl. Maj:ts proposition nr. 10 år 1962 s A 12. 
84 Kungl. Maj:ts proposition nr. 10 år 1962 s B 93. 
85 Miljöbalken 29 kap 1§. 
86 Prop. 2010/11:76 s. 31-32. 
87 Miljöbalken 29 kap1§. Kommentar: 889 Författare: Sylten V. 2014-12 19 
88 Prop. 2005/06:182 s. 60. 



 

18 
 

medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det krävts särskild 

uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag. För försök 
eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt 23 kap BrB. Om en behörig myndighet 
har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är allmänt vedertaget eller med hänsyn till 

omständigheterna kan det anses försvarligt och döms inte till ansvar enligt denna paragraf.89Enligt 
paragraf 29 kap 1 § anses ett brott fullbordat redan när ett utsläpp skett.90För att ett straff ska kunna 
utdömas är det tillräckligt med en abstrakt fara. Det vill säga, det krävs endast att det har funnits en 
risk för skada.91 Straffet för brottet bestäms utifrån det enskilda fallet. Straffvärdet av ett brott varierar 

beroende på brottets objektiva förutsättningar och om brottshandlingen har skett genom uppsåt eller 
oaktsamhet.92 Tyngre straffansvar som kan leda till fängelse har sedan år 2007 flyttats till andra 
bestämmelser. Anmälningsskyldigheten till exempel går att hitta i 29 kap 4 § som berör otillåten 

miljöverksamhet.93  

I propositionen anförde Regeringen att varje tillsynsmyndighet ska kräva en miljösanktionsavgift av 
en näringsidkare när de inte upprätthåller de bestämda miljöregler som finns inom miljöbalken.94 
Miljöskyddsavgiften infördes den 1 juli 1981. Bestämmelsen infördes för att lagöverträdare av 
miljöbalken med stöd av miljöskyddslagen (1969:387) inte skulle få en ekonomisk fördel av att bryta 

mot lagen. Avgiften skulle fungera som ett extra tillägg till övriga straffregler samtidigt som avgiften 
skulle fungera som en morot för verksamhetsutövarna att utöka driftsäkerheten och öka kontroll av 
processer och reningsanläggningar.95 Idag har miljöskyddsavgiften ersatts av så kallade 

miljösanktionsavgiften. Skillnaden mellan dessa avgifter är att miljöskyddsavgiftens innebörd handlade 
om att eliminera ekonomiska fördelar genom överskridande av lag medan miljösanktionsavgiften 
utges som en hämmande sanktion. 

Miljösanktionsavgiften beslutas av tillsynsmyndigheten och ska ges ut till den som: 

 Åsidosätter föreskrifter genom stöd av miljöbalken. 

 Påbörjar en verksamhet utan att anmälan har gjort och utan att tillstånd har beviljats. 

 Till den som inte följer tillstånd eller särskilda villkor. 

 Miljösanktionsavgiften kan utgöra en summa mellan 1000kr – 1000 000kr som 

tillfallerstaten.96  

För att brottet ska anses gällande krävs det att man utgår ifrån objektiva eller subjektiva 

förutsättningar precis som i annan straffrätt.97 Utgångsläget är att utgå från de objektiva 

förutsättningarna, vilken risk eller faktisk skada som kan åstadkommas genom brott. Därefter utgår 
man från de subjektiva förutsättningarna, det vill säga hur brottet har gått till och om det har varit 

genom oaktsamhet eller uppsåt.98 Ytterligare en förutsättning för att utkräva sanktionsavgift av en 

näringsidkare är att kunna bevisa att denne skulle få en ekonomisk fördel genom att fullborda 

                                            

89 Miljöbalk (1998:808), 29 kap 1§. 
90 Miljöbalk (1998:808), 29 kap 1§. Lagkommentar 890. Författare: Sylten V. 2014-12-17 
91 Miljöbalk (1998:808), 29 kap 1§. Lagkommentar 891. Författare: Sylten V. 2014-12-17 
92 Karlmark S. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl.3, s. 367. 
92 Karlmark S. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl.3. s. 385. 
93 Karlmark S. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl.3. s. 367. 
94 Prop. 1997/98:45 s. 531 Del 1. 
95 Prop. 1980/81:92. 
96 Prop. 2005/06:182 s. 34. Se även: Rubenson S. Miljöbalken, den nya miljörätten. Uppl. 4 s. 190. 
97 Prop. 1997/98:45  s. 532 Del 1.  
98 Prop. 1997/98:45 s.526 f. 
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regelbrott. Sanktionsavgiften ska därefter beräknas utifrån den ekonomiska fördel som näringsidkaren 

försökt uppnå.99  

Möjligheten att slippa betala en miljösanktionsavgift blir allt vanligare. Avgiften ska inte utkrävas av 
en näringsidkare om den anses vara oskälig. Exempel på vad som anses oskäligt är oförutsedda 
omständigheter som inte går att påverka som väder eller sjukdom som har lett till passivitet.100 

Åtalsprövningsreglerna återfinns i miljöbalken 29 kap 4, 10-och 11 §§.  

Enligt Regeringen ska en miljösanktionsavgift tas ut när en miljöregel missköts. Agerandet som 
medfört en brottslig handling kan även få en straffrättslig mening och kan då även bli skyldig en 

straffavgift genom böter. Detta blir med andra ord, en form av dubbel sanktion.101  

Skillnaden mellan en miljösanktionsavgift och en straffavgift är att sanktionsavgiften ska betalas när en 

föreskrift enligt miljöbalken har överträtts. Det behöver alltså inte ha skett någon straffbar gärning. 

Den som däremot gör sig skyldig till ett brott kan bli tvingad att betala en dubbel sanktion.102 

För att undvika dubbelsanktionering har åtalsprövningsregler uppkommit (år 2003).103  

För att kunna använda sig av åtalsprövningsreglerna krävs det att regelöverträdelsen kan sanktioneras 
med miljösanktionsavgift samt att gärningen inte kan bedömas medföra strängare straff än böter. 
Tanken med regeln är att åtal inte ska behöva väckas. Utgångsläget är att se till helheten av de 
aktualiserade omständigheterna. Åtal ska alltid väckas vid brottslighet som innebär att man försöker 

dölja miljöskador eller när verksamheter använder sig av en åtgärd som resulterar i en risk för 
störningar och olägenheter för hälsan och miljön. Här räknas också Vibeka Syltens kommentar in 
angående försummelse eller passivitet. Hon avser att även brott som orsakats av passivitet eller 

försummelse ska omfattas av straffbestämmelserna.104 Däremot ska handlingar som ålagts 

miljösanktionsavgift och anses ringa inte vara aktualiserade för åtal.105  

 

4.4.1 Preskription 

Utgångspunkten för preskription för miljöbrott återfinns i 35 kap 1§ BrB som beskriver allmänna 

preskriptionsregler.106 Preskriptionstiden för brott mot 29 kap MB brukar i regel vara fem år. Den 
kortaste preskriptionstiden är två år och görs endast gällande för områdesskyddsförseelse, olovlig 
kemikaliehantering, nedskräpning samt brott mot 29 kap 9§ MB. För grova brott är 
preskriptionstiden tio år.107 Preskription innebär att det inte får beslutas om en viss påföljd av brott. 

Rätten till skadestånd påverkas dock inte108 eftersom det är den skadelidandes rätt enligt 

skadeståndslagen. Åklagaren ska därför lägga ärendet åt sidan under preskriptionstiden. Skulle det 

ändå ske en åtalsanmälan ska åklagaren lämna målet utan bifall.109 Vid ett preskriptionsavbrott har 

gärningsmannen blivit häktad eller stämd.110  

                                            

99 Prop. 1997/98:45 s. 533 Del 1. 
100 Prop. 2005/06:182 s. 35 
101 Prop. 2005/06: 182 s. 33-34. 
102 Karlmark S. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl. 3. S.414. Se även: NJA 2004 s. 840. 
103 Prop. 2005/06:182 s. 43. 
104 Miljöbalk (1998:808) Kap 29:1§ Kommentar: 890. Karnov.  Sylten V. 2015-03-31. 
105 Prop. 1997/98:45 s. 529 Del 1. Prop. 2005/06:182 s. 119. 
106 Karlmark S. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl.3 s. 398. 
107 Karlmark S. Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv. Uppl.3 s. 398. 
108 Brottsbalk (1962:700) kommentar 1455. Karnov. Ulväng. M. 35 kap 1§. 2014-12-15. 
109 Brottsbalk (1962:700) kommentar 1455 Karnov. Ulväng. M. 35 kap 1§. 2014-12-15. 
110 Brottsbalk (1962:700) kommentar 1456 och 1458 Karnov. Ulväng. M. 35 kap1§. 2014-12-15. 
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5. Rättspraxis rörande tjänstefel 

I detta avsnitt kommer ett antal rättsfall att presenteras för att visa vilket ärende som tas upp till 

prövning i domstol. De fall som jag har presenterade berör främst kommuners tillsynsansvar och har 

som syfte att visa de oklarheter som kan aktualiseras inom myndigheternas rollfördelning av olika 

ansvarsområden.     

5.1 Mål nr B 1082-01 
Yrkandet i målet år 2011 i Halmstad omfattade tjänstefel vid myndighetsutövning. Ordförande i 

miljö- och hälsoskyddsnämnden hade frångått sitt ansvar samt åsidosatt lagen om förbud att inrätta 

värmepumpsanläggning utan att anmäla detta till kommun.111 Detta är att anse som en miljöfarlig 

verksamhet och ska därmed straffsanktioneras. Den tilltalade var medveten om att nämndens 
skyldighet innebär att anmäla till polis och åklagare vid överträdelser av miljöbalken. Denna 
skyldighet framhävs i miljöbalkens 26 kap 2 §. Trots det fattade han beslut om, genom ett 
nämndbeslut, att ärendet skulle avskrivas, eftersom anläggningen som värmepumpsanläggningen 

installerats i var besiktigad samt att det inte skett någon skadlig påverkan.  

Enligt miljöbalkens 29 kap 4 § 1 st ska den som genom uppsåt eller oaktsamhet som påbörjat eller 

bedriver verksamhet utan tillstånd, dömas för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst 
två år om brottet inte anses som ringa vilket den tilltalade hävdar.       

Det ansågs i detta mål att brottet inte kunde bedömas som ringa då den tilltalade var väl medveten 

om den felaktiga handlingen han begått samt att brottet inte ansågs bagatellartat.112 Påföljden för detta 

tjänstefel bestämdes därför till böter. 

Tingsrätten anförde att anmälningsskyldigheten i 26 kap 2 § MB ska vara av central betydelse för 
tillsynsverksamheter eftersom lagen säkerställer att miljöbalkens bestämmelser och föreskrifter åtföljs. 

Överträdelser av denna lag ska därför inte kunna anses som ringa. 

5.2 Mål nr B 1083-01 
Yrkandet i detta mål som ägde rum år 2002 i Halmstad omfattade också tjänstefel av ordförande i 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. Han frångick sitt ansvar genom att med övriga nämndledamöter 
besluta att inte anmäla överträdelsen av en tillbyggnad som byggts upp av ett företag som bedrivit 
tillverkning av bland annat pappersvaror. Tillbyggnaden skedde utan tillstånd och resulterade i 

störningar vilket ledde till att tillbyggnaden var en miljöfarlig verksamhet.113 Verksamheten skulle 

därför straffsanktioneras.114 Den tilltalade menade att hans åsidosättande av lag var att anse som ringa 

och därför inte skulle straffsanktioneras.  

Vid beredning av det aktuella ärendet framkom misstanke om brott mot miljöbalken.115 Nämnden 

skulle därför behöva anmäla företaget till åklagare. De utarbetade därför ett förslag till nämndbeslut 
som innehöll en fordran på att anmälan av överträdelsen skulle genomföras samt att företaget skulle 

behöva skicka in en komplettering till sin ansökan. Nämnden var dock oenig om det skulle skickas in 
anmälan till åklagaren eftersom det inte skedde någon direkt miljöförstöring enligt deras mening. När 
bygglovet för ombyggnation av bolaget hade beviljats, saknades det en företrädare från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden som skulle ge nödvändig information till bolaget om vad som krävdes. 

Anläggningen fick bemärkning C och ansågs vara en miljöfarlig verksamhet. Detta innebar att 
verksamheten hade fått direktiv från kommunen att anmäla sin verksamhet innan utsatt datum för att 

                                            

111 Miljöbalken (1998:808)  9 kap 17§. 
112 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 527, s. 529 f; del 2 s. 312. 
113 Miljöbalken 9 kap 21§ 1 st. 2 p. 
114 Miljöbalken 29 kap 4§. 
115 Miljöbalken 26 kap 2§.  
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slippa miljösanktionsavgift. Det framgick dock inte vad som gällde om ändringar gjordes på 

anläggningen. Ledamöterna menade därför att det var kommunen som bar ansvaret genom att ha 
brustit genom informationsplikten. Nämnden enades därför om att bolaget skulle få komplettera sin 
ansökan utan att nämnden åtalsanmälde bolaget. 

Enligt miljöbalkens 9 kap 21 § 1 st 2 punkten, har bolaget stridit mot att bedriva verksamhet utan 
tillstånd. Verksamheten har ändrats så den har tillfört störning. Förändringen av verksamheten skulle 

anmälas till kommunens miljö- och hälsomyndighetsnämnd. Enligt 29 kap 4 § 1st i miljöbalken har 
verksamheten bedrivits utan tillstånd samt genom uppsåt eller oaktsamhet vilket innebär att bolaget 
har bedrivit en otillåten miljöverksamhet som sanktioneras genom böter eller fängelse i högst två år. 
Den tilltalade har därmed i sin myndighetsutövning åsidosatt lagen och arbetets uppgifter. Detta har 

gjorts genom uppsåt och genom vetskap om den miljöfarliga verksamhet som uppkommit utan 
tillstånd. Bedömningen av gärningen kan därför inte ses som ringa och den tilltalade ska därför dömas 
för tjänstefel med en påföljd av böter. 

Tingsrätten resonerade att verksamheter som ändrats av väsentlig betydelse ska anmälas till kommunal 
nämnd som ansvarar för miljö-och hälsoskydd inom kommunen. Tingsrätten grundade sitt 
resonemang på 21 § 2p. förordningen (1998:889). Vad som sedan togs upp var vad som sägs i 22 § 

förordningen (1998:899) beträffande anmälningsplikten som ska ske i god tid innan ändringen av 
verksamheten träder i kraft.  

Nämnden hade fått in en anmälan efter att verksamheten redan hade påbörjats och med grund av den 
22 § var att anse som en sen anmälan. Nämnden beslutade vissa föreläggande av anmälan men tog 
ingen hänsyn till 26 kap 2 § MB om anmälan av överträdelser. Tingsrätten utgick från 29 kap 4 § 1 
st. MB, att verksamheter som genom uppsåt eller oaktsamhet påbörjar eller bedriver verksamhet eller 

vidtar andra åtgärder som kräver tillåtlighetsbeslut, tillstånd, godkännande eller medgivande, döms för 
otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. Tingsrätten menade att 
straffbestämmelserna är så pass bra utformade att det uppkommer straffansvar oavsett om en skada har 

inträffat eller inte. Den överträdda bestämmelsen anses vara tillräcklig för att bli straffansvarig.  

Tingsrätten ansåg att det är samhällets intresse att utöva kontroll över miljöfarlig verksamhet. Det är 
därför en skyldighet att fullgöra sin förprövningsplikt eller anmälningsskyldighet. Tingsrätten 

uttrycker att det är en viktig del som alla ska respektera för att kunna upprätthålla Miljöbalkens 
kontrollsystem.  

5.3 Mål nr 250-00 
Yrkandet av tjänstefel ägde rum i Skellefteå år 2000. Domskälet berörde en anmälan av en 
verksamhet som inte hade anmälts till den kommunala miljönämnden. Föreningens styrelse som 
startat upp verksamheten blev informerad om den gällande anmälningsplikten samt sanktionsavgiften 

som utkrävdes vid en försummad anmälan. Föreningen skickade en anmälan. Verksamheten var dock 
redan igångsatt och miljösanktionsavgift kom därför upp till diskussion. Avgiften som gavs på förslag 
var densamma som föreningen hade fått i bidrag av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Enligt Tingsrättens domskäl gjordes anmälan av bygg- och miljökontoret som skickades in till 
åklagarmyndigheten med grundande av miljöbalkens 26 kap 2§ som hänvisar tillsynsmyndigheter att 
anmäla överträdelser av miljöbalkens föreskrifter om det finns misstanke om brott. Anmälan blev 

dock aldrig expedierad. Vid miljönämndens sammanträde diskuterades det om tjänstemän vid bygg- 
och miljökontoret hade rätt att pröva frågor om åtalsanmälan för brott mot miljöbalken. Den 
tilltalade som hade posten som ordförande i miljönämnden menade att det inte fanns misstanke om 
brott eftersom verksamheten som startades upp anmälde sin verksamhet muntligen. Om misstanke 

om brott fortfarande fanns skulle brottet anses som ringa och inte utgöra straffansvar. Den tilltalade 
hade inget svar att ge då han skulle förklara varför miljönämnden skickat information om 
anmälningsplikten samt sanktionsavgiften som krävdes om en skriftlig anmälan inte fullgjordes. 
Tingsrättens bedömning blev att den tilltalade hade åsidosatt sitt ansvar som ingick i hans position 
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som ordförande genom att strunta i miljönämndens ansvar enligt 26 kap 2§ om anmälan vid 

misstanke om brott. Verksamheten ansågs vara en miljöfarlig verksamhet och skulle därför vara 
anmälningspliktig. Han hade därför gjort ett tjänstefel och skulle dömas enligt 29 kap 4§ till böter 

eller fängelse i högst två år. Enligt förarbeten116 får tillsynsmyndigheten inte ta lagen i egna händer 

och göra en egen bedömning utan att anmäla de faktiska förhållandena. Den tilltalade visste vad hans 
skyldigheter var, ändå beslöt han att inte göra en åtalsanmälan vilket utgör ett uppsåtligt brott. Det 

fanns därför ingen anledning att se fallet som ringa och skulle därför utkräva den tilltalade på böter.    

Även i detta mål anförde Tingsrätten vikten av att följa balkens föreskrifter och beslutet som togs 
gjordes på grund av bristen på ansvar.  

 

                                            

116 Prop. 1997/98:45, del 2, s.267. 
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6. Analys och slutsatser 

Den relativt godtyckliga tolkningen av miljöbalken inom kommunerna gör att det blir oklart om var 
gränserna går och lagen tänjs ut och blir otydlig. Enligt arbetets kartläggning av 
tillsynsmyndigheternas ansvarsarbete har det framgått att lagen som beskriver tillsynsarbetet är väl 

utformat men blir bristande genom tillsynsmyndigheternas förmåga att bedriva ansvaret. För att 
tydliggöra problemen som finns har en belysning på några specifika områden klargjorts i detta arbete 
för att upplysa några av de aktualiserade problem som finns vid tillsynsmyndigheternas 

ansvarsfördelningar. 

Vid tillståndsgivning och tillsyn till exempel har de mål som redovisats i arbetet visat att kommunerna 

i dessa fall först ger ett tillstånd för en viss verksamhet för att sedan i efterhand skicka information om 
anmälningsplikten samt sanktionsavgiften som ska utkrävas vid en försummad anmälan. I Mål nr B 

1083-01 hade kommunen valt att inte göra den nödvändiga anmälan med hänvisning till att 
verksamheten redan pågick. I ett annat fall Mål nr B 1083-01 tas ett kommunalt beslut om att inte 

följa den gällande lagstiftningen. Beslutet innefattade även här kravet av anmälningsplikten. I 
ytterligare ett exempel, Mål nr 250-00, har de enligt min mening åsidosatt anmälningsplikten helt. 
Det som är anmärkningsvärt i ovanstående rättsfall är att det är den politiskt tillsatta nämndordförande 
som ansvarar för de felaktiga besluten. Det ger en bild av att kompetens i de frågor som berör 

miljöbrott är alltför begränsad.  Ansvarsfördelningen mellan de olika tillsynsmyndigheterna, 
kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter kräver ett väl fungerande samspel. I förarbetena till 
miljöbalken ansågs det vara viktigt att information till myndigheter som tillämpar miljöbalken skulle 

tillföras. Sätten på vilket informationen skulle delges till berörda var många men det lades samtidigt 
ett ansvar på verksamhetsutövaren att aktivt söka den informationen som krävdes. Det var med andra 
ord varje deltagares skyldighet att vara informerad. Naturvårdsverket, Landstingsförbundet, 
Riksrevisionsverket, länsstyrelser och kommuner framförde då synpunkter om att det borde finnas 

fler aktörer som kan informera på mer specifika områden. Idag har vi olika aktörer som har 
specialiserat sig inom särskilda områden. Med denna struktur gynnas samhället betydligt på grund av 
att informationen lättare kan nå ut i samhället samtidigt som det finns utrymme för ytterligare 

vidareutbildning av berört ämne. Det finns dock även brister med att lägga ansvaret på fler aktörer. 
Informationskedjan som byggs upp kan på flera ställen vara skör. Då informationskravet läggs på en 
myndighet till exempel kan det ske missförstånd om vilken information som skall gälla om 
myndigheten samarbetar med en annan myndighet.  

Informationsskyldigheten kan även delegeras ned till anställda eller nämnder som saknar tillräcklig 
kompetens. Behovet av ett fungerande sanktionssystem har det arbetats med mycket under åren. 

Resultatet har blivit andra strukturer där sanktioner specificeras inom olika områden och där man 
utgår från det enskilda fallet. Utgångspunkten för sanktionerna är bra men kräver dock att övriga 
parter som tillhör ledet för lagstiftningen fungerar som det är tänkt.  Beträffande systemet med 
miljöskyddsavgifter visar det på svårigheterna att tillämpa dessa i nuvarande system och det är endast 

hälften av de prövade fallen som lett till någon form av sanktion. Trots att det gjorts förändringar i 
lagstiftningen har antalet fall inte ökat. Av de i uppsatsen redovisade rättsfallen kan till exempel utläsas 
att det saknas tillräcklig kompetens hos de berörda. Ändå har lagen varit noga med att det ska ske 

utbildning för dem som arbetar med miljöbalkens föreskrifter. Bristerna som aktualiseras ställer 
kommunens aktörer i fokus. Inom kommuner har det upptäckts en rad brister genom delegering av 
uppgifter till de politiska nämnder som arbetar utifrån specificerade områden. Om det är på grund av 
okunskap kan man anta att bristen sitter i avsaknad av information och kompetensutveckling. Detta 

leder därför till frågan om kommunen saknar resurser på området. 

Sammanfattningsvis kan sägas att miljöbalkens krav på tillräcklig kompetens är viktig. 

Kompetensutvecklingen som behövs för att tillsynen ska fungera som planerat kräver mer resurser. 
Slutligen kan det konstateras att de oklarheter som trots allt föreligger kan bero på att samspelet 
mellan kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter inte är tillräckligt kvalitetssäkrade.  
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