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1 Sammanfattning 
Årets redovisning har fokus på att utvärdera den metod vi använt för att följa upp och 

utvärdera tillsynen enligt miljöbalken. Detta har vi gjort genom att bland annat värdera 

kvaliteten och användbarheten av de tillsynsdata som vi samlat in de tre senaste åren. 

Mot bakgrund av förslagen i utredningen Miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63, 

behöver vi ta ställning till hur metoden kan utvecklas mot en mer samlad uppföljning 

och utvärdering.  

 

Sammanfattande slutsatser om metod för tillsynsuppföljningen 

• Det är av stort värde att uppföljningen framöver kopplas till en nationell strategi 

och andra förändringar inom tillsynssystemet som föreslås i 

miljötillsynsutredningen. I synnerhet behöver samverkan mellan berörda 

myndigheter stärkas. 

• I avvaktan på att en strategi med gemensamma mål för tillsynen tas fram bör 

inhämtandet av information vara restriktiv för att inte belasta de operativa 

tillsynsmyndigheterna.  

• Användandet av den gemensamma modell för länsstyrelsernas uppföljning av 

kommunernas tillsyn som Miljösamverkan Sverige är på gång att ta fram 

kommer att bli avgörande när det gäller uppföljningen av kommunernas tillsyn. 

• För att länsstyrelsernas uppföljning av kommunernas tillsyn ska bidra till 

helhetsbilden av miljöbalkstillsynen behöver Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna ta fram en modell för hur Naturvårdsverket ska kunna ta del av 

resultatet av länsstyrelsernas besök/uppföljning av kommunernas miljötillsyn. 

• Det underlag vi samlat in under de tre senaste åren ger oss en övergripande bild 

av länsstyrelsernas tillsynsarbete. För djupare förståelse om orsaker till 

skillnader mellan olika tillsynsområden och mellan olika länsstyrelser behöver 

dialogen mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna kring rapporteringen med 

anledning av länsstyrelsernas regleringsbrev utvecklas och ta sikte mot en mer 

kvalitativ uppföljning. 

• Uppgifter inom specifika tillsynsområden bör om möjligt hämtas in samordnat 

mellan de tillsynsvägledande myndigheterna. 

• Tillsynsuppgifter som myndigheterna ska använda för internationell 

rapportering, t.ex. om industriutsläppsverksamheter, bör om möjligt samordnas 

med övrig tillsynsrapportering.  

• Genom utvecklingen inom digitaliseringen bör alla tillsynsuppgifter som 

behövs för uppföljningen kunna hämtas direkt från myndigheternas egna 

system. Samtidigt behöver informationen om tillsynen blir mer enhetlig i 

myndigheternas olika verksamhetsstödsystem. Det gäller t.ex. uppgifter om 

ärendehantering, nedlagd tid för tillsyn, intäkter och kostnader. Förbättringarna 

är viktiga såväl för myndighetens uppföljning och utvärdering av sin egen 

tillsyn som för uppföljning och utvärdering på regional och nationell nivå. 

 

 

Sammanfattande slutsatser om kommunernas tillsyn 

• Många av variablerna är positivt korrelerade från år till år – d.v.s. ett högt värde 

ett år innebär ett högt värde nästa år och vice versa. Utöver uppenbara variabler, 

såsom antal objekt och antalet årsarbetskrafter, så gäller detta även i stor 

utsträckning för variabler såsom antalet dagar för kompetensutveckling, 

mängden tilldelade resurser i förhållande till behovsutredningen, antal 

bortprioriteringar av tillsynsområden vilka borde ha ingått i tillsynsplanen enligt 

behovsutredningen etc. 
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• Kommuner med större befolkningsunderlag har generellt sett en högre 

kostnadstäckningsgrad och även mer resurser i förhållande till vad som utpekats 

i behovsutredningen. Även kommuner som rapporterat gemensamt har generellt 

sett något mer resurser i förhållande till behov. Mer resurser i förhållande till 

behoven innebär i sin tur färre bortprioriteringar och ett ökat genomförande i 

förhållande till plan.  

• De kommuner som svarat gemensamt (och således ofta har nämnd och/eller 

förvaltning gemensamt med andra kommuner) har något mer resurser i 

förhållande till behov samt har i något högre grad lyckats utföra den planerade 

tillsynen i jämförelse med de kommuner vilka svarat enskilt.  

• Kommunernas uppföljning och utvärdering påverkar tillsynen, framförallt 

prioriteringar av tillsyn.  

• De flesta av de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter där tillsynen 

överlåtits till kommunerna har fått ett tillsynsbesök under 2017. 

• Ungefär hälften av de kommuner som svarat att de tagit emot anmälningar om 

ändring av tillståndspliktig verksamhet anger att de skickat huvuddelen av 

inkomna anmälningsärenden till de myndigheter som framgår av 25 e § i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

• Mer än hälften av de kommuner som svarat bedömer att huvuddelen av de 

tillståndspliktiga verksamheter de har övertagit tillsynsansvaret för har 

tillräckliga villkor. Samtidigt svarar drygt en fjärdedel av kommunerna att de 

inte vet eller inte kan svara på ifall villkoren är tillräckliga.  

 

 

Sammanfattande slutsatser om länsstyrelsernas tillsyn 

• Länsstyrelsernas sammanlagda redovisade tid för tillsyn ökade från 177 

årsarbetskrafter 2015 till 212 årsarbetskrafter 2017. Såväl den egeninitierade 

som den händelsestyrda tillsynen har enligt länsstyrelsernas bedömningar ökat 

under denna period.  

• Förutsättningar och genomförande skiljer sig mycket mellan olika 

tillsynsområden varför en sammanvägd uppskattning för hela 

miljöbalkstillsynen ofta blir missvisande. 

• Användandet av Miljösamverkan Sveriges modell för uppföljning av 

kommunernas tillsyn bör framöver vara ett stöd för länsstyrelsernas uppföljning 

av kommunerna.  

• Fem länsstyrelser har inte deltagit i något av Miljösamverkan Sveriges 

projektarbetsgrupper under åren 2015 - 2017. 

• I stort sett alla länsstyrelser deltar i någon form av regional miljösamverkan. 

• Länsstyrelsernas totala antal beslut om anmälningar om brott mot miljöbalken 

samt miljösanktionsavgifter har minskat under de tre senaste åren.  

• Mer än hälften av de miljösanktionsbeslut som länsstyrelsernas fattar gäller 

försenade miljörapporter. 

• Flera länsstyrelser följer inte bestämmelserna i miljötillsynsförordningen om 

behovsutredning, register, tillsynsplan och plan för tillsynsvägledning. Vi kan 

dock inte dra några slutsatser om hur detta påverkar genomförandet av tillsynen 

och tillsynsvägledningen utifrån det underlag vi samlat in.  
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2 Naturvårdsverkets 1:28-uppdrag 
 

Naturvårdsverket har som tillsynsvägledande myndighet i uppdrag att senast den 15 

april varje år lämna en redovisning av hur tillsynen enligt miljöbalken kan utvecklas och 

förbättras. Redovisningen sker enligt 1 kap. 28 § i miljötillsynsförordning (2011:13), 

och ska omfatta de brister i tillsynen som Naturvårdsverket identifierat och en 

beskrivning av hur de kan åtgärdas.  

 

Sedan uppdraget infördes i miljötillsynsförordningen har Naturvårdsverket lämnat sex 

redovisningar. Samtliga finns samlade på Naturvårdsverkets webbplats. Från och med 

redovisningen som lämnades 2016 genomförs arbetet med uppföljningen enligt den 

metod som Naturvårdsverket redovisade år 2015 i ett regeringsuppdrag1. 

 

 

2.1 Syfte 
Syftet med den årliga uppföljningen är att inhämta uppgifter om och erfarenheter av 

miljöbalkstillsynen i landet. Inhämtat underlag ska ge en aktuell lägesbeskrivning och 

bidra till att öka kunskapen om miljö- och hälsoskyddstillsynen. För de brister som 

eventuellt identifieras ska förslag på åtgärder lämnas. Uppföljningen ska ske i 

samverkan med landets tillsynsmyndigheter och genomföras på ett systematiskt sätt. 

Resultaten från uppföljningen ska finnas tillgängligt för alla som behöver aktuella 

uppgifter om miljöbalkstillsynen. 

 

2.2 Metod 
Tillsynsuppföljningen har genomförts i en arbetsgrupp där förutom Naturvårdsverket 

representanter för Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna ingått. 

 

Inför årets redovisning tog arbetsgruppen fram två enkäter. En till länsstyrelserna och en 

till kommunerna. Enkäterna innehöll dels några återkommande och övergripande frågor 

om förutsättningar och genomförande av tillsyn enligt miljöbalken och dels 

fördjupningsfrågor inom Folkhälsomyndighetens och Jordbruksverkets 

ansvarsområden. Anvisningar till enkäten och förklaringar till frågorna skickades ut till 

kommuner och länsstyrelser i december 2017. (Se vidare bilaga 1 och 2). 

 

Genom samverkan med Miljösamverkan Sveriges pågående projekt om kommuntillsyn 

ställdes dessutom några frågor till kommunerna som gällde överlåten tillsyn över 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 

 

Samtidigt med enkäterna om miljöbalkstillsyn skickade vi också ut en enkät med 

särskilda frågor om tillsynen över industriutsläppsverksamheter (IUV). Uppgifterna som 

vi samlar in utgör underlag för den rapportering enligt 1 kap. 31 § i 

industriutsläppsförordningen som Naturvårdsverket ansvarar för.  

 

                                                      
1 Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och förbättring. Redovisning av 

regeringsuppdrag om tillsynsredovisning enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen, NV-

00662-14.  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Tillsyn/
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2.3 Svarsfrekvens 
Samtliga 21 länsstyrelser svarade på enkäten. Vi fick i år in uppgifter från 262 kommuner, 

vilket ger en svarsfrekvens på cirka 90 procent. Detta är högre än tidigare år. Det är endast 

tre kommuner som inte svarat någon gång under de tre åren vi samlat in information. Precis 

som tidigare år fanns det möjlighet för kommunerna att lämna ett gemensamt svar för flera 

samverkande kommuner. Totalt 67 kommuner ingick i ett gemensamt svar med en eller som 

mest fyra andra kommuner. 

 

2.4 Tillsynsdata 
Årets redovisning har fokus på att värdera kvaliteten och användbarheten av de 

tillsynsdata som vi samlat in de tre senaste åren. Bland annat mot bakgrund av förslagen 

i utredningen Miljötillsyn och sanktioner2 behöver vi ta ställning till hur metoden kan 

utvecklas mot en mer samlad uppföljning och utvärdering.  

 

2.5 Digitalisering 
Genom den pågående utvecklingen inom digitaliseringsområdet är stora förändringar att 

vänta när det gäller insamling och tillgängliggörande av miljöinformation. Det finns en 

tydlig koppling mellan de förbättringsåtgärder som kommer att krävas inom 

miljötillsynen och de krav som ställs på Sverige när det gäller digitalisering. De 

förändringsförslag som bl.a. utredningen om Miljötillsyn och sanktioner redovisar 

kräver eller kan förstärkas genom digitala lösningar. Berörda tillsynsmyndigheter 

behöver samverka digitalt och integrera digitalisering i sina tillsynsprocesser.  

 

Genom utvecklingen inom digitaliseringen bör alla tillsynsuppgifter som behövs för 

uppföljningen kunna hämtas direkt från myndigheternas egna system. Samtidigt 

behöver informationen om tillsynen blir mer enhetlig i myndigheternas olika 

verksamhetsstödsystem. Det gäller t.ex. uppgifter om ärendehantering, nedlagd tid för 

tillsyn, intäkter och kostnader. Förbättringarna är viktiga såväl för myndighetens 

uppföljning och utvärdering av sin egen tillsyn som för uppföljning och utvärdering på 

regional och nationell nivå. 

 

2.6 Öppna data 
Huvuddelen av den information vi samlar in publiceras som öppna data. Det finns flera 

syften med detta. Enskilda kommuner och länsstyrelser kan använda informationen som 

ett stöd för sin egen uppföljning och för att göra jämförelser med andra 

tillsynsmyndigheter. Länsstyrelserna kan använda uppgifterna när de följer upp och 

utvärderar kommunernas tillsyn i respektive län. Slutligen kan nya nyttor och 

användningsområden uppstå om informationen används av helt nya användare och i helt 

nya sammanhang.  

 

2.7 Utveckling av uppdraget att följa upp och utvärdera 
tillsynen enligt miljöbalken 
I all uppföljning och utvärdering är det viktigt med tydliga mål för att kunna bestämma 

vilka uppgifter som behöver samlas in och vad de ska användas till. Idag saknas det 

tydliga mål för miljöbalkstillsynen. Enligt 26 kap. 1 § i miljöbalken ska tillsynen 

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

                                                      
2 Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet. (SOU 2017:63.) 



NATURVÅRDSVERKET NV-02817-18 

 

8 

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. 

 

Utredningen Miljötillsyn och sanktioner bedömer att det finns skäl att ta fram 

gemensamma mål för tillsynen enligt miljöbalken och en strategi för att nå dessa mål. 

Enligt utredningen kan en sådan strategi antas få stor betydelse för kvaliteten och 

effektiviteten i tillsynen, öka tillgången till relevant information om tillsynen samt 

minska den administrativa bördan. I miljötillsynsstrategin bör vidare en lämplig 

indelning i tillsynsområden anges och övergripande mål och effektmål formuleras 

liksom inriktningen på tillsynen. 

 

Enligt utredningen behöver uppföljningen utvecklas från såväl nationellt, regionalt som 

lokalt perspektiv liksom inom vissa särskilda tillsynsområden och frågeställningar. Det 

finns tydliga krav i miljöbalken på att både tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande 

myndigheter ska följa upp och utvärdera tillsynen enligt miljöbalken. Varje 

tillsynsmyndighet ska följa upp och utvärdera sin egen tillsyn. Länsstyrelserna ska 

fungera samordnande och följa upp tillsynen regionalt och de centrala myndigheterna 

ska regelbundet följa upp tillsynen inom miljöbalkens områden och ta initiativ till mer 

omfattande utvärderingar inom olika delar av balkens tillämpningsområden. 

 

Vi har nu samlat information om miljöbalkstillsynen på nationell nivå under några år. 

Det har varit såväl återkommande, övergripande uppgifter som fördjupningsfrågor inom 

avgränsade tillsynsområden. Den övergripande informationen syftar till att ge en 

helhetsbild av all miljöbalkstillsyn. I de fall myndigheterna ansvarar för flera olika 

tillsynsområden riskerar resultatet till viss del bli missvisande eftersom det kan skilja 

sig väsentligt åt mellan olika områden. När det gäller frågor om t.ex. avsatta resurser 

och genomförd tillsyn gör myndigheten en samlad bedömning som omfattar hela 

tillsynsansvaret. För att dessa uppgifter ska bli korrekta förutsätts intern samverkan 

mellan olika enheter eller avdelningar på myndigheten.  

 

Den övergripande informationen gör det möjligt att dra generella slutsatser om 

miljöbalkstillsynen. För att förstå orsaker till skillnader mellan såväl olika 

tillsynsmyndigheter som olika tillsynsområden behöver underlaget fördjupas och 

kompletteras. Användandet av den gemensamma modell för länsstyrelsernas 

uppföljning av kommunernas tillsyn som Miljösamverkan Sverige är på gång att ta fram 

kommer att bli avgörande för detta. För att länsstyrelsernas uppföljning av 

kommunernas tillsyn ska bidra till helhetsbilden av miljöbalkstillsynen behöver 

Naturvårdsverket och länsstyrelserna ta fram en modell för hur Naturvårdsverket ska 

kunna ta del av resultatet av länsstyrelsernas besök/uppföljning av kommunernas 

miljötillsyn. 

 

Det underlag vi samlat in under de tre senaste åren ger oss en övergripande bild av 

länsstyrelsernas tillsynsarbete. För djupare förståelse om orsaker till skillnader mellan 

olika tillsynsområden och mellan olika länsstyrelser behöver dialogen mellan 

Naturvårdsverket och länsstyrelserna kring rapporteringen med anledning av 

länsstyrelsernas regleringsbrev utvecklas och ta sikte mot en mer kvalitativ uppföljning.  

 

Den utökade samverkan mellan de statliga myndigheterna innebär att 

informationsinsamlingen som gäller kommunernas tillsyn tenderar att bli allt mer 

omfattande. Detta är också något som många kommuner har lämnat synpunkter på i 
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samband med de årliga tillsynsenkäterna. De kommande åren behöver inhämtningen av 

information främst anpassas efter länsstyrelsernas behov för sin uppföljning av 

kommunerna. Även uppgifter inom specifika tillsynsområden där centrala myndigheter 

ser ett behov för att kunna bedöma behov av vägledning samt uppgifter som är 

nödvändiga för att klara Sveriges rapportering av tillsynsuppgifter till EU bör fortsatt 

hämtas in samordnat mellan myndigheterna.  

 

2.8 Slutsatser om metod för uppföljningen 
• Det är av stort värde att uppföljningen framöver kopplas till en nationell strategi 

och andra förändringar inom tillsynssystemet som föreslås i 

miljötillsynsutredningen. I synnerhet behöver samverkan mellan berörda 

myndigheter stärkas. 

• I avvaktan på att en strategi med gemensamma mål för tillsynen tas fram bör 

inhämtandet av information vara restriktiv för att inte belasta de operativa 

tillsynsmyndigheterna.  

• Användandet av den gemensamma modell för länsstyrelsernas uppföljning av 

kommunernas tillsyn som Miljösamverkan Sverige är på gång att ta fram 

kommer att bli avgörande när det gäller uppföljningen av kommunernas tillsyn. 

• För att länsstyrelsernas uppföljning av kommunernas tillsyn ska bidra till 

helhetsbilden av miljöbalkstillsynen behöver Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna ta fram en modell för hur Naturvårdsverket ska kunna ta del av 

resultatet av länsstyrelsernas besök/uppföljning av kommunernas miljötillsyn. 

• För djupare förståelse om orsaker till skillnader mellan olika tillsynsområden 

och mellan olika länsstyrelser behöver dialogen mellan Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna kring rapporteringen med anledning av länsstyrelsernas 

regleringsbrev utvecklas och ta sikte mot en mer kvalitativ uppföljning.  

• Uppgifter inom specifika tillsynsområden bör om möjligt hämtas in samordnat 

mellan de tillsynsvägledande myndigheterna. 

• Tillsynsuppgifter som myndigheterna ska använda för internationell 

rapportering, t.ex. om industriutsläppsverksamheter, bör om möjligt samordnas 

med övrig tillsynsrapportering.  

• Genom utvecklingen inom digitaliseringen bör alla tillsynsuppgifter som 

behövs för uppföljningen kunna hämtas direkt från myndigheternas egna 

system. Samtidigt behöver informationen om tillsynen blir mer enhetlig i 

myndigheternas olika verksamhetsstödsystem. Det gäller t.ex. uppgifter om 

ärendehantering, nedlagd tid för tillsyn, intäkter och kostnader. Förbättringarna 

är viktiga såväl för myndighetens uppföljning och utvärdering av sin egen 

tillsyn som för uppföljning och utvärdering på regional och nationell nivå. 
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3. Kommunernas tillsynsarbete 
Analysen gäller insamlade uppgifter om kommunernas tillsyn under år 2015 - 2017. En 

mer utförlig beskrivning finns i separat rapport3. 

 

Vi kommer på vissa ställen i analysen att göra skillnad på de kommuner som svarat 

enskilt och de som svarat gemensamt (d.v.s. där en kommun rapporterat för två eller 

flera kommuner). De kommuner som svarat gemensamt är generellt sett kommuner 

vilka ingår i något formellt samarbete med andra kommuner där de har gemensam 

förvaltning och/eller gemensam nämnd. Det finns således skäl att tro att denna grupp till 

viss del kan avvika från den grupp kommuner som svarat enskilt. Gruppen gemensamt 

svarande har ofta uteslutits från våra regressioner, bland annat på grund av att vi inte har 

några ”kommuntyper” för dessa observationer. 

 

Vi har här använt oss av tillväxtverkets kommuntyper. Dessa är: 

• Storstadskommuner (29 stycken) 

• Täta kommuner nära en större stad (103 stycken) 

• Täta kommuner avlägset belägna (28 stycken) 

• Landsbygdskommuner nära en större stad (70 stycken) 

• Landsbygdskommuner avlägset belägna (45 stycken)  

• Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna (15 stycken) 

För närmare beskrivning, se bilaga 3.   

 

3.1 Tillsynsobjekt 
Det finns ett positivt samband mellan en kommuns befolkningsstorlek och antalet 

anmälningspliktiga objekt relaterade till både miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamhet, men populationsstorleken förklarar betydligt mer av 

variationen i antalet objekt relaterade till hälsa som det gör avseende antalet objekt 

relaterade till miljöfarlig verksamhet. 

 

Antalet objekt för hälsoskydd skiljer sig inte mellan tillväxtverkets sex 

kommunkategorier efter att vi kontrollerat för befolkning. Avseende miljöfarlig 

verksamhet så finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan fem av de sex 

kommuntyperna. Undantaget är "storstadskommuner" där antalet objekt för miljöfarlig 

verksamhet är signifikant färre än vad som skulle ha förutspåtts utifrån 

befolkningsstorlek. 

 

Kommunernas kommentarer på frågorna om antal tillsynsobjekt 

- Avgränsning av vad som är "hälsoskyddstillsyn" varierar säkert mellan 

kommunerna. Vore bra med en definition. 

- Vi har register över objekt som behöver regelbunden tillsyn, men uppdatering 

behöver utföras. Behov av inventering av hälsoskyddsobjekt finns.  

- Vad gäller antalet verksamheter kan ett tillsynsobjekt ha flera klassningar vara 

en blandning av tillståndsplikt och anmälningsplikt. Det kan även finnas mer än 

en tillståndspliktig klassning eller mer än en anmälningspliktig klassning.   

 

                                                      
3 Lägesbeskrivning tillsyn kommuner – underlagsrapport till tillsynsuppföljningen 2018 
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3.2 Ärendehantering 
Då de flesta kommuner har sina egna system och rutiner för ärendehantering så är det 

svårt att jämföra ärendehanteringen mellan kommuner. I diagram 1 nedan så jämför vi 

dock antalet inkomna ärenden inom varje kommun i år med medelvärdet av samma 

kommuns inkomna ärenden över de samtliga tre år som vi har data för (år 2015 - 2017). 

 

 
Diagram 1 Förändring i antalet inkomna ärenden år 2017 jämfört med medel för 2015 - 2017 för kommuner 
med enskilt svar. 

Det är något fler kommuner som i år har rapporterat ett lägre antal inkomna ärenden än 

vad de gjort i medeltal över de senaste tre åren. Om vi istället ser till enskilda år så hade 

kommunerna i genomsnitt lika många inkomna ärenden i år som förra året men något 

lägre än år 2015.  

 

Kommunernas kommentarer på frågorna om ärendehantering 

- Vårt diariesystem tillåter inte utsökning av allt som efterfrågas i denna enkät 

(exempelvis antalet förbud). 

- Vi kan inte särskilja ärenden som initierats från andra och ärenden som 

initierats av oss. Vi kan inte heller skilja ut förelägganden och förbud ur 

systemet. 

- Det saknas en definition av ”ärende”. I vårt ärendehanteringssystem startar vi 

numera nytt ärende när vi tar beslut om årlig avgift eller skriver beslut om 

miljösanktionsavgift vilket resulterar i ett större antal ärenden.  

- Antal ärenden kommer inte att kunna jämföras mellan kommunerna. Antalet 

kan variera stort mellan kommunerna och det kan därför se ut som att det är 

orimligt lite eller mycket ärenden beroende på kommunens storlek. Detta beror 

på hur man valt att dela upp ärendeprocesserna och det finns ingen standard. Ett 

exempel är att ett inkommande klagomål kan hanteras som ett ärende och den 

tillsyn som klagomålet kan påkalla kan hanteras i ett eget ärende.  

- Om man har ”ärenden” som inte diarieförts blir det svårt att jämföra inkomna 

och upprättade ärenden med avslutade ärenden.    

- Antalet beslut varierar mellan olika kommuner beroende på om man fattar 

beslut eller inte om t.ex. vissa typer av avgifter. Beslut om föreläggande kan 

säkert variera mellan kommunerna beroende på vilken rutin man valt. En del 

förelägger rutinmässigt medan andra väntar till krav som ändå ställts (ej beslut) 

inte uppfyllts.    

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

> 50 % 25 - 50 % 25 - 0 % 0 - 25 % 25 - 50 % > 50 %

P
ro

ce
n

t 
av

 s
va

ra
n

d
e

Förändring i antal inkomna ärenden

Förändring i antalet inkomna ärenden

Minskar

Ökar



NATURVÅRDSVERKET NV-02817-18 

 

12 

 

3.2 Planering 
Enkätsvaren visar att majoriteten av tillsynsmyndigheterna bedömer att de har register 

över tillsynsobjekten som behöver återkommande tillsyn, att de har en aktuell 

behovsutredning samt en samlad tillsynsplan för miljöbalkstillsynen. Innehållet i 

tillsynsmyndigheternas behovsutredningar och tillsynsplaner är dock inte standardiserat. 

Underlagen ser olika ut och styr i olika grad arbetet. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en skrift med en beskrivning av 

hur en behovsutredning kan genomföras. Användandet av denna bör kunna bidra till att 

behovsutredningarna framöver blir mer jämförbara mellan kommunerna. 

 

Kommunernas kommentarer på frågor om behovsutredning 

- Frågan om aktuell behovsutredning borde ha något ytterligare svarsalternativ. 

Jag kan tänka mig att många kommuner, liksom vi, har en behovsutredning som 

är ok men som har vissa större eller mindre brister innehållsmässigt. Vi 

kryssade nej på frågan eftersom vår behovsutredning inte tar upp alla 

tillsynsområden som den borde.   

- Vi har en behovsutredning som behöver förbättras på många håll. Bland annat 

när det gäller hälsoskydd och förorenad mark. 

- Vad är ett behov? Nästan alla kommuner definierar ett behov olika. Vissa anser 

att tiden som behövs för anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt, B-objekt och 

C-objekt är ett grundbehov. Till detta kommer allt händelsestyrt. 

- Riksrevisionen har haft kraftiga synpunkter på hur exempelvis tillsynen inom 

avfallsområdet över transportörer sker. Vi har identifierat att vi har drygt 60 

transportörer av farligt avfall som är registrerade i vår kommun. Dessa är med i 

vår behovsutredning, men är detta område med i andra kommuners 

behovsutredningar? 

 

 

3.3 Resurser 
I enkätsvaren har kommunerna fått göra en bedömning av i vilken grad resurser för 

miljöbalkstillsyn kunnat avsättas i förhållande till hur behoven beskrivits i 

behovsutredningen. De flesta kommuner rapporterar att de har mellan 50 och 100 

procent av det resursbehov som uttryckts i behovsutredningen.  

 

Kommuner med större befolkningsunderlag har generellt sett mer resurser i förhållande 

till behov. Det finns även ett starkt positivt samband mellan hur mycket resurser en 

tillsynsmyndighet rapporterade att de har i förhållande till behoven mellan åren.  Inom 

gruppen av enskilt svarande kommuner så hittar vi däremot inget samband mellan 

mängden resurser i förhållande till behov och kommunens timtaxa, kommuntyp, 

kostnadstäckningsgrad eller huruvida de ingår i någon formell samverkan med annan 

kommun. 

 

I genomsnitt så rapporterar kommunerna att de har liknande resurser i förhållande till 

behov som under föregående år. De kommuner som rapporterar sin tillsyn gemensamt 

(och som vanligtvis har förvaltning och/eller nämnd med annan kommun) rapporterar 

dock i genomsnitt något högre resurser i förhållande till behov jämfört med kommuner 

som rapporterar enskilt (se diagram 2 nedan). 
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Diagram 2 Kommuners resurser i förhållande till behov 2015 - 2017 för kommuner som rapporterat enskilt 
respektive gemensamt. 

 

3.3.1 Personresurser 

Flera tidigare utredningar framhåller att de varierande personresurserna för tillsynens 

genomförande har stor påverkan på de prioriteringar som tillsynsmyndigheterna gör och 

hur miljölagstiftningen tillämpas. Exempelvis miljömyndighetsutredningen visade att 

det är skillnader i vilka resurser som sätts av för tillsynen och hur själva arbetet 

bedrivs4. Kostnaderna för tillsyn har överlag ökat, framförallt för miljötillsynen5. 

Ytterligare ett konstaterande är att arbetsbelastningen inom miljötillsynen ökat sedan 

miljöbalken trädde i kraft, utan att resurserna ökat i motsvarande grad6. Av enkätsvaren 

och länsstyrelsernas tidredovisning framgår att det är mycket stora skillnader 

beträffande personresurser och vilken tid som åtgår för miljötillsynen. 

 

Antalet årsarbetskrafter ökar med kommunens befolkningsstorlek. Avseende 

årsarbetskrafter för miljöfarlig verksamhet så ökar antalet dock i avtagande takt. 

Kommuntypen ”storstadskommuner” har ett signifikant lägre antal årsarbetskrafter för 

miljöfarlig verksamhet än vad som hade förutspåtts utifrån befolkning och antal objekt. 

Eventuellt är förklaringen att den typ av miljöfarlig verksamhet som återfinns där i 

genomsnitt inte kräver lika mycket tillsyn som den typ av objekt som återfinns inom 

andra kommuntyper. I föregående års data fanns även ett statistiskt signifikant positivt 

samband mellan antalet objekt och antalet årsarbetskrafter. Vi finner även i år ett 

positivt samband men det är inte statistiskt signifikant, troligtvis på grund av brister i 

vår data. Vi finner inte heller något samband mellan årsarbetskrafter och rapporterade 

resurser i förhållande till behov. 

 

Kommunernas kommentarer på frågorna om personresurser 

- Det är ibland svårt att besvara frågorna då vårt ärendesystem inte används 

utifrån era frågor. Det är svårt att ange antal tjänster då vi har haft många 

avhopp under året. De tjänster vi har angett är på ett ungefär.  

- Antalet årsarbetskrafter inom de olika områdena är uppskattad eftersom vi inte 

haft en fungerande tidsredovisning som kan ge några exakta siffror.   

 

  

                                                      
4 Miljömyndighetsutredningen (2013:02). 
5 Tillsyn – Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100). 

6 Att granska sig själv – En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen (Ds 2000:67). 
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3.3.4 Kompetens 

Hur tillsynsmyndigheterna aktivt arbetar med kompetens kan vara en faktor som 

påverkar att tillsynen skiljer sig åt mellan myndigheterna visar forskningen7. Vilken 

kompetens som krävs för att arbeta med miljöbalkstillsyn är dock inte specificerat. 

Karriärvägarna för yrkesverksamma inom tillsynen är dessutom otydliga, och det finns 

inte beskrivet vilken kompetens som behövs för att kunna utvecklas inom yrket. 

 

Enkätsvaren visar att en klar majoritet av kommunerna under 2017 genomfört 

kompetensutveckling för att stärka miljöbalkstillsynen. Det finns, i likhet med de flesta 

andra faktorer, en stark korrelation mellan mängden kompetensutveckling som utförs 

inom en kommun från ett år till ett annat. 

 

Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan en kommuns befolkningsstorlek 

och antalet dagar som läggs på kompetensutveckling. Kommuner inom kommuntypen 

”landsbygdskommuner avlägset belägna” har dock signifikant lägre antal dagar 

kompetensutveckling jämfört med övriga kommuntyper. 

 

Kommunernas kommentarer på frågorna om kompetensutveckling 

- Det är svårt att ange antalet dagar per handläggare. Det beror på vad man menar 

med kompetensutveckling. För oss innebär det bland annat lärandet i det 

dagliga arbetet, delta i projekt, leda arbetsgrupper, handledarskap, mentor och 

fadder, litteratur, utbildning och kurser, reflektion, lära av kollegor, lära andra, 

praktik och arbetsrotation. Vår uppskattning av tiden utgår enbart från tiden för 

kurser. 

 

3.3.5 Intäkter och kostnader 

Den genomsnittligt rapporterade kostnadstäckningsgraden är 52 procent (median 47 

procent) för kommuner som rapporterat enskilt och 51 procent (median 44 procent) för 

kommuner som rapporterat gemensamt. Vi har dock skäl att tro att våra data är dålig, 

samt ofta inte jämförbar mellan kommuner, och ovanstående resultat kommer efter att 

ha eliminerat ett antal observationer från urvalet. Kostnadstäckningsgraden ökar till viss 

del med kommunens populationsstorlek (cirka 1 procent per tusen innevånare) men i 

avtagande takt. Kostnadstäckningsgraden är även högre inom kommuner med en högre 

timtaxa. Vi hittar dock ingen skillnad mellan olika kommuntyper. 

 

Kommunernas kommentarer på frågorna om intäkter och kostnader 

- Det är svårt att svara korrekt när man inte har system som enkelt kan ta fram 

informationen. Intäkterna har vi koll på men kostnaderna är svårare eftersom en 

inspektör kan arbeta med både livsmedel, hälsoskydd miljöskydd och tobak. Vi 

har heller inte beräknat så noggrant hur mycket av nämndens kostnader som 

berör just miljöbalken osv.  

- Det är mycket en miljöavdelning gör som inte kanske ska räknas som tillsyn. Vi 

har dock när det gäller resurser räknat in alla våra intäkter/utgifter på vår 

miljöavdelning i denna enkät.  

- Här finns endast kostnader för lön med. Vårt system är inte gjort att vi får ut de 

siffror ni önskar.  

- Ganska svårt att veta exakta fördelningen av kostnader/intäkter i en liten 

kommun. Vi har i princip ett konto för all miljö, vilket gör att det tar mycket tid 

i anspråk för att räkna ut det ni vill veta.   

                                                      
7 Effektiv miljötillsyn. Naturvårdsverkets rapport 6558. 
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3.5 Genomförande 
Kommunerna har i år liksom under föregående år i relativt stor utsträckning kunnat 

genomföra den planerade tillsynen. Genomförandegraden har dock sjunkit något över 

de senaste tre åren, från 77 procent som svarat att de kunnat genomföra 76 - 100 procent 

av den planerade tillsynen under år 2015 till 72 procent för år 2017. 

 

Många tillsynsmyndigheter har helt eller delvis bortprioriterat olika tillsynsområden 

vilka enligt myndighetens behovsutredning borde ha ingått i tillsynsplanen. Det 

förekommer bortprioriteringar inom alla tillsynsområden. Resultaten förändras inte 

märkvärt om man enbart ser till de kommuner som svarat på frågan under samtliga tre 

år. Det förekommer genomgående lägre antal bortprioriteringar inom de kommuner som 

besvarat enkäten gemensamt, men skillnaden är inte så betydande storleksmässigt. 

 

Vi hittar inget samband mellan genomförande i förhållande till plan och kommunens 

populationsstorlek eller kommuntyp. Det finns däremot en positiv korrelation mellan 

genomförande i förhållande till plan och rapporterade resurser i förhållande till behov. 

Vi hittar även ett negativt samband mellan genomförande i förhållande till plan och 

mängden delvis bortprioriterade tillsynsområden. Samma samband fanns även inom 

föregående års data. De kommuner som besvarat enkäten gemensamt har något högre 

genomförandegrad än de kommuner som svarat enskilt (se diagram 3 nedan). 

 

 
Diagram 3 Genomförande i förhållande till plan 2015 - 2017 för kommuner som svarat enskilt respektive 
gemensamt. 
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Kommunernas kommentarer på frågorna om genomförande i förhållande till plan 

- Tillsynsplanen har för strandskyddstillsyn låg ambitionsnivå. Endast 

händelsestyrd tillsyn sker. Därav den höga uppfyllnadsgraden. 

- Inom den ordinarie tillsynen genomför vi uppgifter som inte direkt framgår av 

behovsutredningen, men som ändå är kopplade till tillsyn enligt miljöbalken. 

 

 

3.6 Uppföljning och utvärdering 
Nästan samtliga kommuner rapporterar att de följer upp tillsynen på ett eller annat sätt. 

Hela 86 procent följer upp den planerade tillsynen och över 80 procent följer upp antalet 

tillsynsbesök. Enbart en kommun rapporterar att de inte alls följde upp tillsynen under 

år 2017 samt tre uppger att de inte vet/inte kan besvara. Det är dock enbart cirka 20 

procent som rapporterar att de utvärderar genomförda uppföljningsaktiviteter. Det är 

inga större skillnader jämfört med 2015 (se diagram 4 nedan) och inte heller jämfört 

med år 2016.  

 

 
Diagram 4 Metoder som kommunerna använt för att följa upp sin egen tillsyn. Det var möjligt att ange flera 
alternativ. 

 

De flesta kommuner rapporterar även att uppföljning och utvärdering av 

miljöbalkstillsynen påverkar arbetet. Cirka 90 procent av kommunerna rapporterar att 

uppföljning och utvärdering har påverkat prioriteringarna av tillsyn och cirka 40 procent 

rapporterar att den påverkat rekrytering och kompetensutveckling. Det är dock betydligt 

färre som rapporterat att utvärdering och uppföljning påverkat avgifterna jämfört med 

tre år sedan (22 procent år 2017 jämfört med 37 procent år 2015).  
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Kommunernas kommentarer på frågor om uppföljning och utvärdering 

- Uppföljningen av verksamheten sker inte systematiskt. Vi håller på att utveckla 

det.   

 

3.7 Kommunernas övergripande synpunkter på 
insamlingen av information  
- Det skulle underlätta för framtagandet av statistik om vi får reda på i förväg vad 

som ska redovisas under året. 

- Det kommer ett stort antal enkäter som ska besvaras i början av året så det finns 

en stor risk att man missar att besvara enkäten eller att svaren inte är så 

genomtänkta (pga. av tidsbrist). 

- Enkäten som helhet speglar de statliga myndigheternas okunskap om den 

kommunala tillsynsverksamhetens variationer i olika kommuner. 

- Extremt omfattande, svårt att få fram uppgifter från våra register. 

- Många frågor. Viktigt att frågorna är väl genomtänkta och att svaren är till nytta 

för kommunerna. Vi vill ha sammanställning av hur alla kommuner har svarat. 

Livsmedelsverket gör bra sammanställningar av de svar som de får in. 

- Överlag bra enkät för uppföljning, vi har en del att förbättra. 

- Den här typen av exakt data om antal objekt och antal tillsyn finns i våra 

diariesystem. Titta på hur Livsmedelsverket jobbar med insamling av denna typ 

av information. Vi har ej tid med sådana blanketter från alla och ingen hela 

tiden. Vill ni ha resultatet från vår tillsyn, förelägg! 

 

 

 

3.8 Slutsatser om kommunernas tillsyn 
• Många av variablerna är positivt korrelerade från år till år – d.v.s. ett högt värde 

ett år innebär ett högt värde nästa år och vice versa. Utöver uppenbara variabler, 

såsom antal objekt och antalet årsarbetskrafter, så gäller detta även i stor 

utsträckning för variabler såsom antalet dagar för kompetensutveckling, 

mängden tilldelade resurser i förhållande till behovsutredningen, antal 

bortprioriteringar av tillsynsområden vilka borde ha ingått i tillsynsplanen enligt 

behovsutredningen etc. 

• Kommuner med större befolkningsunderlag har generellt sett en högre 

kostnadstäckningsgrad och även mer resurser i förhållande till vad som utpekats 

i behovsutredningen. Även kommuner som rapporterat gemensamt har generellt 

sett något mer resurser i förhållande till behov. Mer resurser i förhållande till 

behoven innebär i sin tur färre bortprioriteringar och ett ökat genomförande i 

förhållande till plan.  

• De kommuner som svarat gemensamt (och således ofta har nämnd och/eller 

förvaltning gemensamt med andra kommuner) har något mer resurser i 

förhållande till behov samt har i något högre grad lyckats utföra den planerade 

tillsynen i jämförelse med de kommuner vilka svarat enskilt.  

• Kommunernas uppföljning och utvärdering påverkar tillsynen, framförallt 

prioriteringar av tillsyn.  
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4. Länsstyrelsernas tillsynsarbete  
 

Enligt regleringsbrevet för år 2017 ska länsstyrelserna utifrån sitt arbete med tillsyn och 

tillsynsvägledning enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13), särskilt 

redovisa: 

• hur den operativa tillsynen och andelen egeninitierad tillsyn har utvecklats 

sedan föregående år, 

• hur den operativa tillsynen har fördelats mellan olika områden, 

• vilka tillsynsvägledande insatser som har genomförts, särskilt avseende 

uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn, och 

• hur samverkan i Miljösamverkan Sverige och regional miljösamverkan har 

bedrivits. 

 

Redovisningen ska utformas på ett enhetligt sätt och i dialog med Naturvårdsverket. 

Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket den 15 februari 2018 och därefter 

redovisas i den tillsynsredovisning som Naturvårdsverket ska lämna till regeringen 

(Miljö- och energidepartementet) senast den 15 april 2018.  

 

Förutom frågor som ställs med anledning av länsstyrelsernas regleringsbrev har vi också 

ställt frågor med anledning av kraven på tillsyn enligt miljötillsynsförordningen samt 

hämtat information från andra datakällor och från länsstyrelsernas årsredovisningar.  

 

I årets redovisning har vi sammanställt information om länsstyrelsernas tillsyn för de tre 

senaste åren. Underlaget är för litet för att göra en statistisk analys motsvarande den för 

kommunernas tillsyn (kapitel 3). Vi sammanfattar istället en del av det vi noterat när vi 

tagit del av informationen. 

 

4.1 Utveckling av egeninitierad och händelsestyrd tillsyn 
Länsstyrelsernas sammanlagda redovisade tid för tillsyn ökade från 177 årsarbetskrafter 

2015 till 212 årsarbetskrafter 2017. Länsstyrelserna har de senaste tre åren uppskattat 

hur den egeninitierade respektive händelsestyrda tillsynen har utvecklats sedan 

föregående år. Betydligt fler länsstyrelser (14 st.) bedömde att den egeninitierade 

tillsynen ökade 2017 jämfört med 2015 (8 st.).  Under samma period har även den 

händelsestyrda tillsynen ökat, dock inte i samma omfattning.  

 

Hur den egeninitierade och händelsestyrda tillsynen utvecklats inom olika 

tillsynsområden har vi inga uppgifter om. Av de kommentarer som länsstyrelsen lämnat 

i enkätsvaren framgår att det finns stora variationer. 

  

Alla länsstyrelser har under 2015 och/eller 2016 genomfört en rad olika insatser för att 

öka tillsynen (i genomsnitt 4 åtgärder per länsstyrelse). Vanligaste åtgärderna är intern 

samverkan och ”städinsatser” inom ärendehanteringen. Alla uppger att den 

händelsestyrda tillsynen ingår i planeringen av tillsynen. 
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Länsstyrelsens kommentarer på frågorna om egeninitierad respektive händelsestyrd 

tillsyn 

- Variationen är stor mellan olika tillsynsområden varför ett sammanvägt värde 

inte säger så mycket. 

- Inkommande ärenden gällande 12:6 samråd har ökat men volymen av andra 

inkommande ärenden är relativt oförändrad. 

- Den egeninitierade tillsynen har både ökat och minskat, ökat inom Miljöfarlig 

verksamhet men minskat inom Naturvård och Vattenverksamhet. 

 

 

4.2 Fördelning av operativ tillsyn mellan olika områden 
Fördelningen av operativ tillsyn mellan olika tillsynsområden (kapitel 7 - 15 i 

miljöbalken) baseras på uppgifter om redovisad tid för tillsyn. Uppgifterna har hämtats 

från länsstyrelsen i Örebro. 

 

Tillsyn av vattenverksamheter har ökat mest samtidigt som tillsynen av skyddade 

områden och miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd minskat mest.   

 

 
Diagram 5 Procentuell fördelning av den tid länsstyrelserna redovisat för tillsyn mellan miljöbalkens olika 
kapitel.  
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Kapitel i miljöbalken Tillsynsområde 

7 Tillsyn av områdesskydd (exkl. vattenskyddsområden) (515) 

7 Tillsyn av vattenskyddsområden (516) 

7 Tillsyn och kontroll av dispenser och tillstånd avseende områdesskydd 

(526) 

7 Tillsyn av övrig prövning avseende naturskydd (528) 

8 Tillsyn av skydd för djur- och växtarter (527) 

9 Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (555) 

9 Tillsyn av övrigt miljö- och hälsoskydd (567) 

10 Tillsyn av förorenade områden och miljöriskområden (575 

11 Tillsyn av vattenverksamhet (535) 

12 Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (525) 

14 Tillsyn av kemiska produkter och biotekniska organismer (565) 

15 Tillsyn av avfall och producentansvar (566) 

 

Tabell 1 Utsökningen från Länsstyrelsen i Örebro omfattar en sammanställning av samtliga länsstyrelsers 
redovisade tid för angivna verksamhetsområden. 

 

4.3 Tillsynsvägledande insatser 
Tretton länsstyrelser gjorde kommunbesök under 2017 vilket är det vanligaste sättet att 

följa upp kommunernas tillsyn. Sex länsstyrelser genomförde ingen uppföljning av 

kommunernas tillsyn under 2017. Länsstyrelsen i Uppsala har inte genomfört någon 

uppföljning alls av kommunernas tillsyn under de tre senaste åren. Användandet av 

Miljösamverkan Sveriges modell för uppföljning av kommunernas tillsyn bör framöver 

vara ett stöd för länsstyrelsernas uppföljning av kommunerna.  

 

Tillsynsvägledande insatser i övrigt har enligt vad länsstyrelserna uppger genomförts 

inom alla tillsynsområden. Mest frekvent vad gäller miljöfarlig verksamhet och 

förorenade områden. Minst frekvent vad gäller vattenverksamheter.  

 

Vad tillsynsvägledningen omfattar har vi däremot inte så mycket information om. När 

det gäller vägledning om hälsoskydd ställde Folkhälsomyndigheten några frågor i årets 

enkät. Sjutton länsstyrelser uppgav att de svarat på frågor från en eller flera kommuner 

och tretton länsstyrelser att de väglett via samverkansträffar med hälsoskyddstema. Två 

länsstyrelser hade också tagit fram skriftlig vägledning i någon form.  

 

Flera länsstyrelser har svarat att de inte haft en aktuell plan för tillsynsvägledning under 

ett eller ett par av åren 2015 - 2017. Länsstyrelsen i Stockholm har inte haft en aktuell 

TVL-plan under den senaste treårsperioden. Vi har frågat länsstyrelserna inom vilka 

områden de väglett under åren (nio olika områden). Stockholm ligger något under 

genomsnittet när det gäller antalet områden där länsstyrelsen väglett i någon form. Men 

det är dock inte definierat vad som räknas som vägledningsaktiviteter. Därför går det 

inte bedöma vilken betydelse en avsaknad av aktuell tillsynsvägledningsplan har för 

omfattningen av genomförd tillsynsvägledning. Vi kan dock konstatera att det finns 

några länsstyrelser som inte uppfyller kraven i 3 kap. 17 § miljötillsynsförordningen på 

en treårig tillsynsvägledningsplan.  
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Diagram 6 Områden inom vilka länsstyrelserna genomfört tillsynsvägledande insatser under åren  

2015 - 2017. 

 

Länsstyrelsernas kommentarer på frågorna om tillsynsvägledning 

- Tillsynsvägledningsplanen innehåller inte alla delar inom miljöbalkens 

områden.  

- Vi har kommunicerat vilken tillsynsvägledning vi planerar inom miljöskydd 

och förorenade områden men vi har ingen plan som täcker alla områden.  

  

4.4 Samverkan 
Alla länsstyrelser har deltagit i Miljösamverkan Sveriges utbildningar någon gång under 

de tre senaste åren. Fem länsstyrelser (Gotland, Kalmar, Södermanland, Västernorrland 

och Örebro) har inte deltagit i någon av Miljösamverkan Sveriges projektarbetsgrupper 

under åren 2015 - 2017.  

 

Länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala har inte deltagit in någon regional 

miljösamverkan men har deltagit i Miljösamverkan Sverige. Under början av 2018 

kommer regional miljösamverkan att starta i Uppsala län.   

 

Länsstyrelsernas kommentarer på frågorna om samverkan 

- Länsstyrelsen har inte rådighet över regional miljösamverkan. 

- Det finns inget intresse av regional miljösamverkan bland länets kommuner. 

Däremot sker återkommande träffar inom sakområden. 

 

4.5 Miljösanktionsavgifter och miljöbrott 
Uppgifter om antalet beslutade miljösanktionsavgifter har vi hämtat från 

Kammarkollegiet. Det totala antalet beslutade miljösanktionsavgifter har minskat under 

de tre senaste åren. År 2015 togs 73 beslut, 2016 togs 66 beslut och 2017 togs 53 beslut. 

Det sammanlagda antalet beslut per länsstyrelse under 2015 - 2017 varierar från 0 beslut 

i Södermanland till 26 beslut i Norrbotten. 
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Diagram 7 Antal beslutade miljösanktionsavgifter per länsstyrelse under åren 2015 - 2017 (enligt statistik från 
Kammarkollegiet.) 

 

 

Av länsstyrelsernas totalt 192 beslut om MSA under 2015 - 2017 gällde mer än hälften 

försenad miljörapport. Näst flest beslut gällde krav enligt förordningen om 

egenkontroll.  

 

 
Diagram 8 Fördelning mellan olika beslutspunkter för länsstyrelsernas beslut om miljösanktionsavgifter under 
åren 2015 - 2017. 

 

Länsstyrelserna gjorde totalt 251 anmälningar om brott mot miljöbalken under 2017. 

Det är något färre än tidigare år då antalet var något över 300. Sett till det totala antalet 

anmälningar om brott mot miljöbalken som Brottsförebyggandet rådet redovisar svarar 

länsstyrelserna för cirka fem procent. 
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Brott mot miljöbalken Antal 2017 prel. 

Förorening av mark, vatten, luft mm. 1088 

Förorening från fartyg 29 

Spridande/förgörande/vårdslöshet med gift/smitta 61 

Nedskräpning 1966 

Miljöfarlig kemikaliehantering 144 

Avsaknad av tillstånd 373 

Brytande av villkor 262 

Försvårande av miljökontroll 70 

Bristfällig miljöinformation 81 

Brott mot naturvård och artskydd 120 

Brott eller förseelse mot områdesskydd 456 

Otillåten nationell avfallstransport 44 

Otillåten gränsöverskridande (inom, till och från EU) avfallstransport 14 

Övriga brott mot miljöbalken 90 

 

Tabell 2 Antal anmälda brott mot miljöbalken under 2017 enligt preliminär statistik från Brottsförebyggandet 
rådet. 

 

 

4.6 Antal tillsynsobjekt 
Enligt 1 kap. 7 § miljötillsynsförordningen ska varje operativ tillsynsmyndighet föra ett 

register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Samtliga 

länsstyrelser att svarat att de under 2017 hade register som uppfyllde 

miljötillsynsförordningens krav. Av länsstyrelsens kommentarer nedan framgår det 

dock att det saknas register inom vissa områden, att det saknas objekt i vissa register 

och att det finns oklarheter om vad som ska ingå i registret.  

 

Länsstyrelsernas kommentarer på frågorna om antal vattenverksamheter och 

artskyddsobjekt som behöver återkommande tillsyn 

- Det finns fler objekt som behöver tillsyn än de som finns i registret. 

- Det är inte uppenbart att alla anläggningar i registret behöver tillsyn. 

- Antalet verksamheter är delvis uppskattat eftersom register saknas för vissa 

områden, t.ex. för vattenverksamheter. 

- Antalet tillsynsobjekt vattenverksamhet avser endast dammar och kraftverk. 

- Frågorna om antalet tillsynsobjekt (vattenverksamheter och artskydd) i registret 

borde definieras bättre. Om det inte finns register vad ska vi svara då? Svaret 

vad gäller vattenverksamheter är grundat bl.a. på de pågående kontrollprogram 

där återkommande tillsyn bedrivs. De finns registrerade i vårt ärendesystem 

(Platina). 

- Det är bra om "vattenverksamheter" definieras eller avgränsas. Om flera hundra 

markavvattningsföretag i någon form av register ska inkluderas så blir sifforna 

annorlunda. 

- Vi har inte ett utan flera register över tillsynsobjekt. 

- Vi har register för objekt som kräver "återkommande tillsyn". 
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Diagram 9 Antal vattenverksamheter som behöver återkommande tillsyn och finns i länsstyrelsernas register. 

De oklarheter som finns, särskilt när det gäller vattenverksamheter, kring 

miljötillsynsförordningens krav på register över verksamheter som behöver 

återkommande tillsyn illustreras väl av diagrammet ovan. År 2015 uppgav sju 

länsstyrelser att de inte kunde ange antalet registrerade vattenverksamheter. För några 

länsstyrelser har antalet vattenverksamheter varit i stort sett samma sett över de tre 

senaste åren. För några länsstyrelser har dock antalet varierat stort mellan åren.  

 

4.7 Behovsutredning och resurser  
Enligt 1 kap. 6 § i miljötillsynsförordningen ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 

finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 

miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 

behov och minst en gång varje år. Alla länsstyrelser utom en uppger att de uppfyllde 

miljötillsynsförordningens krav under 2017. 

 

Åtta länsstyrelser uppger att tillförda resurser i förhållande till de samlade behoven 

enligt behovsutredningen för 2017 ligger mellan 26 och 50 procent och lika många att 

tillförda resurser ligger mellan 51 och 75 procent. Länsstyrelserna har genom 

regeringens senaste budgetbeslut tilldelats utökade resurser för bl.a. miljöbalkstillsyn de 

kommande åren.  

 

Länsstyrelsernas intäkter och kostnader 2017 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

redovisas i separat rapport i enlighet med 10 kap. 7 § i förordningen (1998:9490) om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

 

Länsstyrelsernas kommentarer på frågan om tillförda resurser 

- Det är svårt att svara för hela miljöbalkstillsynen eftersom behoven skiljer sig 

väsentligt åt. 

- I och med att behoven numera beräknas i enlighet med länsstyrelsernas 

gemensamma modell för behovsutredningar blir resultatet ett annat jämfört med 

tidigare år. 

- Upplever en stor otydlighet och brist på koppling mellan avgifter för prövning 

och tillsyn, fördelning av förvaltningsanslag, intern resursfördelning och 
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behovsutredning framtagen av Miljösamverkan Sverige. Det visar sig också i 

våra prestationer.  

- Länsstyrelsens behovsutredning är mycket summarisk. Vi prioriterar inte att 

lägga tid på den då den i praktiken, undantaget tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter, inte har någon praktisk betydelse för prioritering av resurser.   

 

 

4.8 Tillsynsplan och genomförd tillsyn  
Enligt 1 kap. 8 § i miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 

ansvarsområden enligt miljöbalken. Under 2017 saknade fyra länsstyrelser en samlad 

tillsynsplan. 

 

Över hälften av länsstyrelserna uppger att de genomförde mellan 76 och 100 procent av 

planerad tillsyn under 2017. Tre av de fyra länsstyrelser som saknade en samlad 

tillsynsplan svarade att de också låg i detta intervall. Det går alltså inte att dra några 

slutsatser om vilken betydelse avsaknaden av en samlad tillsynsplan har för möjligheten 

att genomföra nödvändig tillsyn. Men precis som tidigare kan vi konstatera att flera 

länsstyrelser inte uppfyller miljötillsynsförordningens krav. 

 

Det är få områden som mot bakgrund av behovsutredningen borde ha ingått i 

tillsynsplanen men som helt bortprioriterats (diagram 10). Tillsyn över 

vattenskyddsområden är det område som flest länsstyrelser uppger som helt 

bortprioriterat.  

 

Länsstyrelsernas kommentarer på frågorna om samlad tillsynsplan och genomförd 

tillsyn 

- Länsstyrelsen har ingen samlad tillsynsplan för miljöbalkstillsynen, men har 

haft aktivitetsplaner för de olika områdena.  

- Länsstyrelsen har inte en samlad behovsutredning och tillsynsplan som omfattar 

hela myndighetens tillsynsansvar enligt miljöbalken. Behovsutredningar och 

tillsynsplaner finns dock för samtliga ansvarsområden.  
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Diagram 10 Antal länsstyrelser som helt prioriterat bort tillsynsområden som mot bakgrund av 
behovsutredningen borde ha ingått i tillsynsplanen. 

 

 

 

4.9 Slutsatser om länsstyrelsernas tillsyn 
• Länsstyrelsernas sammanlagda redovisade tid för tillsyn ökade från 177 

årsarbetskrafter 2015 till 212 årsarbetskrafter 2017. Såväl den egeninitierade 

som den händelsestyrda tillsynen har enligt länsstyrelsernas bedömningar ökat 

under denna period.  

• Förutsättningar och genomförande skiljer sig mycket mellan olika 

tillsynsområden varför en sammanvägd uppskattning för hela 

miljöbalkstillsynen ofta blir missvisande. 

• Användandet av Miljösamverkan Sveriges modell för uppföljning av 

kommunernas tillsyn bör framöver vara ett stöd för länsstyrelsernas uppföljning 

av kommunerna.  

• Fem länsstyrelser har inte deltagit i någon av Miljösamverkan Sveriges 

projektarbetsgrupper under åren 2015 - 2017. 

• I stort sett alla länsstyrelser deltar i någon form av regional miljösamverkan. 

• Länsstyrelsernas totala antal beslut om anmälningar om brott mot miljöbalken 

samt miljösanktionsavgifter har minskat under de tre senaste åren.  

• Mer än hälften av de miljösanktionsbeslut som länsstyrelsernas fattar gäller 

försenade miljörapporter. 

• Flera länsstyrelser följer inte bestämmelserna i miljötillsynsförordningen om 

behovsutredning, register, tillsynsplan och plan för tillsynsvägledning. Vi kan 

dock inte dra några slutsatser om hur detta påverkar genomförandet av tillsynen 

och tillsynsvägledningen utifrån det underlag vi samlat in.  
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5. Resultat från 2017 års tillsyn 

5.1 Folkhälsomyndigheten 
Som en fördjupningsdel av årets uppföljning av miljöbalkstillsynen har man frågat 

särskilt om tillsyn inom hälsoskyddsområdet. Kommunerna ansvarar för all operativ 

tillsyn inom hälsoskyddsområdet, medan länsstyrelserna har ett ansvar att stötta 

kommunerna genom att ge regional tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ansvarar för den centrala 

tillsynsvägledningen inom olika delar av hälsoskyddsområdet, där Socialstyrelsen 

ansvarar för vägledning om yrkesmässig hygienisk verksamhet och 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för vägledning om övrigt hälsoskydd8. 

 

Kommunernas hälsoskyddstillsyn (Folkhälsomyndighetens ansvarsområde) 

262 kommuner svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 90 procent. Av de 

svarande kommunerna uppger mer än 9 av 10 kommuner att det de senaste fem åren 

genomförts planerad återkommande tillsyn på landets skolor och förskolor (92 

respektive 93 procent). Cirka hälften av kommunerna har genomfört planerad 

återkommande tillsyn av asylboende (59 procent), vårdlokaler (55 procent) samt 

bostäder (46 procent).  

 

  

Diagram 11 Andel kommuner som genomfört planerad, återkommande tillsyn under perioden 2013 - 2017, 

indelat i olika verksamhetstyper. 

*Andra hälsoskyddsverksamheter inkluderar framför allt yrkesmässig hygienisk verksamhet 

                                                      
8 Naturvårdsverket har visst ansvar för hälsoskyddsfrågor i utemiljön. 
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Hälften av de svarande kommunerna (51 procent) uppger att man lägger mellan 1 och 

25 procent av resurserna på hantering av klagomål, medan 14 procent av de svarande 

kommunerna uppger att de lägger mer än 50 procent av resurserna på hantering av 

klagomål. Den inomhusmiljöfaktor som står för mest klagomål är fukt och 

mikroorganismer. Andra vanliga klagomål gäller buller, luftkvalitet och temperatur.   

 

 

Diagram 12 De inomhusmiljöfaktorer som ger upphov till flest klagomål. Varje kommun fick ange de två 

största källorna till klagomål. 
 

Särskilt om yrkesmässig hygienisk verksamhet (Socialstyrelsens ansvarsområde) 

Av de svarande kommunerna uppger 83 procent av kommunerna att de har genomfört 

planerad återkommande tillsyn av anmälningspliktiga yrkesmässiga hygieniska 

verksamheter under de senaste fem åren. Knappt hälften av kommunerna (45 procent) 

anger att de genomfört planerad återkommande tillsyn av icke anmälningspliktiga 

hygieniska verksamheter under motsvarande tid.  

 

Diagram 13 Andel kommuner som genomfört planerad, återkommande tillsyn under perioden 2013 - 2017, 

indelat i anmälningspliktiga och icke-anmälningspliktiga verksamheter. 
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Flest klagomål har förekommit inom hygien, städning och infektioner/skador. 

Svarsalternativet ”Annat” innehåller bl.a. kommentarer om oanmälda verksamheter, 

kommuner som inte fått några klagomål samt väldigt få klagomål. 

 

 

Diagram 14 Faktorer som ger upphov till flest klagomål under 1 år baserat på den senaste 5-årsperioden. 

 

Länsstyrelsernas tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet 

Samtliga av landets länsstyrelser svarade på enkäten. Av de svarande uppger 15 

länsstyrelser att de genomfört tillsynsvägledande insatser inom hälsoskyddsområdet 

riktade mot kommunerna i sitt län. Samtidigt uppger 14 länsstyrelser att man har 

begränsad eller ingen tillgång till resurser med kunskap och erfarenhet inom 

hälsoskydd.  

 
Vad händer nu? 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer under året att göra en mer noggrann 

analys av de svar som lämnats. Eventuella slutsatser som kan dras av resultatet kommer 

att presenteras i 2019 års rapportering om tillsyn enligt miljöbalken. Resultatet kommer 

även att användas som ett underlag vid framtida uppföljning och planering av 

myndigheternas tillsynsvägledande insatser och vid dialog med våra målgrupper.  

 

5.2 Jordbruksverket 
Årets tillsynsenkät innehöll frågor om länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn under 

2017 inom Jordbruksverkets ansvarsområde.  

 

Frågorna till länsstyrelserna gällde bl.a. tillsyn över tillståndspliktiga 

jordbruksverksamheter. Samtliga 21 länsstyrelser svarade på frågorna. Endast en 

länsstyrelse har kvar all tillsyn över tillståndspliktiga jordbruksverksamheter.  
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Diagram 15 Antal länsstyrelser som helt eller delvis överlåtit tillsynen över jordbruksverksamheter till 
kommunerna i länet. 

 

Frågorna till kommunerna gällde tillsynen över såväl tillståndspliktiga som 

anmälningspliktiga jordbruksverksamheter. Dessutom ställdes frågor med anledning av 

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och om 

bekämpningsmedel. 

 

I det totala antalet svar från kommunerna ingår enskilda kommuner, kommunförbund 

och kommuner som samverkar gällande tillsynen. Det gör att ett svar kan vara för en 

eller flera kommuner.   

 

Av tillsynsmyndigheterna på kommunal nivå utför 29 procent regelbunden tillsyn på 

jordbruksverksamheter, som har under 10 djurenheter. (Antal svar är 212 st.) Av 

tillsynsmyndigheterna gör 34 procent regelbunden miljötillsyn på växtodlingsgårdar 

utan djurhållning. (Antal svar är 212 st.) 68 procent har svarat att de alltid eller 

oregelbundet kontrollerar om verksamheten följer de allmänna principerna om 

integrerat växtskydd (förebygga, bevaka, behovsanpassa, följa upp) vid 

jordbrukstillsynen. (Antal svar är 211 st.) 
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Diagram 16 I vilken mån kommunerna kontrollerar att verksamheterna följer de allmänna principerna om 
integrerat växtskydd. 

 

Jordbruksverket kommer att göra en djupare analys av de svar som kommuner och 

länsstyrelser lämnat. Materialet kommer dessutom användas som ett underlag till den 

kommande tillsynsvägledningsplanen för år 2019 - 2021. 

 

5.3 Överlåten tillsyn 
Det var 160 kommunala tillsynsmyndigheter som svarade att de tagit över tillsyn av 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Eftersom några av kommunerna valde att lämna 

ett gemensamt svar för flera kommuner omfattas i praktiken fler kommuner av svaren.   

Vanligast är att kommunerna tagit över tillsynen av så kallade B-verksamheter (158 

svar jämfört med 39 svar gällande A-verksamheter). Alla tillsynsmyndigheter utom en 

gjorde under 2017 tillbesök på huvuddelen av A-verksamheterna. När det gäller B-

verksamheterna svarade 90 procent att det gjort tillsynsbesök på huvuddelen av 

verksamheterna under 2017. Endast 1 procent angav att inga tillsynsbesök gjorts under 

2017. 

 

Av 73 av svaren framgår att myndigheten (eller myndigheterna i de fall svaret gäller 

flera kommuner) har tagit emot anmälningar om ändring av tillståndspliktig verksamhet. 

Sammanlagt har 344 ändringsanmälningar tagits emot. Ungefär hälften har angett att de 

skickat huvuddelen av ändringsanmälningarna till de myndigheter som anges i 25 e § i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

Under 2017 har totalt 787 förelägganden och 62 förbud meddelats för de 

tillståndspliktiga verksamheterna. För dessa har även 57 miljösanktionsavgifter dömts 

ut och 103 anmälningar om misstanke om brott har lämnats in till åklagare/polis. 

 

Drygt hälften (84 st.) av de tillsynsmyndigheter som svarat anger att de deltagit i en 

eller flera utbildningsinsatser angående industriutsläppsverksamheter. I 81 fall har 

myndigheterna deltagit i utbildning generellt om IED, i 19 fall om statusrapporter samt i 

17 fall om specifika BAT-slutsatser. Av de specifika BAT-slutsatserna har 8 handlat om 

svin och fjäderfä, 1 om förbränningsanläggningar och 1 om rening och hantering av 

avloppsvatten och avgaser inom den kemiska industrin. 
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En fråga i enkäten gällde hur stor andel av de tillståndspliktiga miljöfarliga 

verksamheterna som tillsynsmyndigheten, i enlighet med 1 § i 26 kap. miljöbalken, 

bedömde ha villkor som inte är tillräckliga. Frågan ställdes för att få en uppfattning om i 

vilken grad omprövningar av befintliga verksamheter behöver ske. Av diagrammet 

nedan framgår att mer än hälften av de kommuner som svarat bedömer att huvuddelen 

av de tillståndspliktiga verksamheter de har övertagit tillsynsansvaret för har tillräckliga 

villkor. Samtidigt svarar drygt en fjärdedel av kommunerna att de inte vet eller inte kan 

svara på ifall villkoren är tillräckliga.  

  

 

 
Diagram 17 Kommuners bedömning av hur stor andel av de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna som 
har villkor som inte är tillräckliga. 

 

Kommunernas kommentarer på frågorna om överlåten tillsyn 

- På grund av personalbrist och brist på kompetens har tillsynen blivit eftersatt på 

stora anläggningar under 2017. 

- Statistikfrågorna är svåra att söka ut resultat för, t.ex. beslut rörande endast 

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. 

- På grund av nytt ärendehanteringssystem har möjligheten att söka ut statistisk 

begränsats (möjlighet att söka ut enskilda händelser saknas). 

- Vi önskar mer utbildning och vägledning om industriutsläppsverksamheter. 

 

Slutsatser om överlåten tillsyn 

• De flesta av de tillståndspliktiga verksamheter där tillsynen överlåtits till 

kommunerna har fått ett tillsynsbesök under 2017. 

• Ungefär hälften av de kommuner som svarat att de tagit emot anmälningar om 

ändring av tillståndspliktig verksamhet anger att de skickat huvuddelen av 

inkomna anmälningsärenden till de myndigheter som framgår av 25 e § i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

• Mer än hälften av de kommuner som svarat bedömer att huvuddelen av de 

tillståndspliktiga verksamheter de har övertagit tillsynsansvaret för har 

tillräckliga villkor. Samtidigt svarar drygt en fjärdedel av kommunerna att de 

inte vet eller inte kan svara på ifall villkoren är tillräckliga.  
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6. Aktuellt inom miljötillsynen 

 

6.1 Miljösamverkan Sveriges projekt om kommuntillsyn 
Länsstyrelsen har i uppgift att följa upp och utvärdera kommunernas operativa tillsyn 

och vid behov vägleda där behov finns. Idag följer några län upp kommunerna och 

andra inte. De uppföljningar som görs utförs också på olika sätt. Det finns ett värde i att 

länsstyrelserna gör lika och att det finns en gemensam metod för detta. Med detta som 

bakgrund startades ett projekt inom Miljösamverkan Sverige upp med målsättningen att 

ta fram en länsstyrelsegemensam vägledning för uppföljning och utvärdering av 

kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken. Projektet startade på våren 2017 och 

beräknas avslutas under år 2018. 

  

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att till stora delar kunna använda den 

information om tillsynen som samlas in av Naturvårdsverket. Projektgruppen har därför 

ett pågående samarbete med Naturvårdsverket.  

 

Under hösten 2017 anordnade projektet en workshop för att få ta del av i första hand 

länsstyrelsernas erfarenheter kring kommuntillsyn och få in synpunkter på vad den 

kommande vägledningen bör innehålla. Med utgångspunkt från resultaten av 

workshopen och projektgruppens egna kunskaper och erfarenheter har arbetet med 

vägledningen fortskridit sedan dess. Under våren 2018 testas en första version i några 

av de län som är representerade i projektgruppen. Materialet skickas parallellt även till 

projektets referensgrupp för synpunkter. Efter vidare bearbetning fram till sommaren 

kommer vägledningen att skickas till en ännu bredare krets för synpunkter innan det 

slutliga färdigställandet tar vid. Vid avslutningen av projektet kommer materialet att 

presenteras för länsstyrelserna vid en workshop eller ett webbinarium. Det kommer 

också att lanseras vitt och brett och finnas tillgängligt för alla på Miljösamverkan 

Sveriges hemsida.  

 
 

6.2 Miljösamverkan Sveriges projekt om stärkt grön tillsyn 
Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Stärkt grön tillsyn tagit fram ett 

handläggarstöd för grön tillsyn enligt miljöbalken. Syftet med projektet har varit att 

bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare tillsynsarbete när det 

gäller kontrollerande tillsyn av skyddade områden samt att stärka länsstyrelsernas 

handläggare i detta arbete. 

  

Grön tillsyn bedrivs i varierande grad mellan länen och många gånger är den eftersatt. 

En förklaring till detta kan vara att det brister i systematik och struktur. En annan 

förklaring kan vara att det saknas kompetens och rutiner. Mycket arbete definieras inte 

som tillsyn då tillsynen inte sker på ett systematiskt sätt. Många gånger upptäcks 

överträdelser inom områdesskyddet men de tas inte om hand genom till exempel 

föreläggande av rättelse och/eller brottsanmälan till åklagare. Länsstyrelserna behöver 

vara mera samspelta när det gäller rutiner för grön tillsyn. En aktiv tillsyn ökar 

legitimiteten för områdesskydd.  

 

Länsstyrelserna fick svara på en enkät som sedan jämfördes med länsstyrelsernas 

tidsredovisningar. Analysen visade att framtagande av behovsutredning och tillsynsplan 

inte är avgörande för hur mycket tillsyn som görs i praktiken. Däremot verkar skriftliga 
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rutiner ha betydelse. När det finns planerad tillsyn i arbetet, såsom en tillsynsvecka, höjs 

genast andelen tillsyn med en betydande del. Ju fler olika typer av tillsyn som man har 

rutiner för, desto mer tillsyn i praktiken. I analysen av tidsredovisningarna jämfördes 

även hur mycket tid som lades på prövning jämfört med tillsyn. Majoriteten av 

länsstyrelserna lägger mest tid på prövning jämfört med tillsyn. Länsstyrelserna hanterar 

främst händelsestyrd tillsyn och lägger lite tid på planerad tillsyn såsom uppföljning av 

beslut.   

 

6.3 Länsstyrelsernas uppföljning av kommunernas tillsyn 
Vid Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsynsenkäten använts som underlag för 

uppföljning och utvärdering av kommuner under år 2016 och 2017/2018. Varje år 

besöks fyra av länets tolv miljöförvaltningar/miljönämnder, vilket innebär att 

uppföljningen görs av varje förvaltning med tre års intervall.  

 

Inför besöken som genomfördes november 2017 - januari 2018 har Länsstyrelsen 

förberett sig genom att göra en genomgång av vad kommunen har svarat på enkäten. 

Vid mötet går man sedan igenom enkätsvaren och för en diskussion om vad man har 

svarat och vad det innebär i form av hur man genomför sin tillsyn enligt miljöbalken.  

 

Områden för fördjupning har varierat beroende på vad Länsstyrelsen sett i enkätsvaren. 

Exempel på diskussioner som förts är kopplingen mellan kostnader och intäkter, dvs. 

hur kommunen arbetar med att ta ut avgifter, tex inom hälsoskyddsområdet. Frågan om 

vilka områden som prioriteras bort helt eller delvis har också varit föremål för 

fördjupade diskussioner om bakgrunden till de genomförda prioriteringarna.  

 

Vid genomgången av enkätsvaren har Länsstyrelsen valt att visa den aktuella 

kommunens svar, men också hur de andra förvaltningarna i länet svarat. I ett fall har 

Länsstyrelsen också förberett sig genom att ta fram svar från andra kommuner av 

jämförbar storlek. Kommunerna återkopplar Länsstyrelsens uppföljningar och 

utvärderingar positivt, de är intresserade av att diskutera frågorna och få Länsstyrelsens 

syn på vad som kan förbättras, men uppskattar också den jämförande aspekten som fås 

genom användandet av tillsynsenkäten. De önskar dock generellt att uppföljningarna 

görs med tätare intervall. Länsstyrelsens bild är att det, trots påminnelser och 

uppmaningar, är svårt för kommunerna att svara rätt på enkäten. Vid diskussionerna 

kommer det fram att man de svar man gett nog inte stämmer helt.  

 

6.4 Kommunala behovsutredningar 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en skrift med en beskrivning av hur en 

behovsutredning kan genomföras och vilka bedömningar kommunen behöver göra. 

Syftet är att det ska bli lättare att förstå vad en behovsutredning är och hur det politiska 

utrymmet för prioriteringar i tillsynen ser ut. 

 

Skriften beskriver tre viktiga steg i behovsutredningen.  

1. Tillsynsbehovet sorteras in i fyra kategorier. Styrd tillsyn, behovsprioriterad 

tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.  

2. Myndighetens resurser behöver räcka till att utföra den lokalt prioriterade och 

den statligt styrda tillsynen enligt treårig tillsynsplan.  

3. Ansvarig nämnd gör lokal bedömning av tillsynsbehovet för verksamheter som 

inte är anmälningspliktiga (behovsprioriterad tillsyn). 
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6.5 Samverkansprojekt om CLP-förordningen 
Kemikalieinspektionen genomförde under 2017 ett samverkansprojekt med inbjudna 

kommuner. Projektet fokuserade på märkning och förpackning av kemiska produkter i 

handeln enligt CLP-förordningen, eftersom CLP gäller fullt ut utan undantag från juni 

2017. Kemikalieinspektionen bjöd in branschorganisationer, företag och fristående 

konsulter till ett informationsmöte om projektet och samtliga kommuner till 

uppstartsdagar som genomfördes i Stockholm, Malmö, Göteborg, Nässjö, Sundsvall och 

Karlstad.  

 

I projektet deltog 118 kommuner som har utfört 1400 inspektioner av kemiska 

produkter, såsom rengöringsmedel, färger och lacker i exempelvis butiker och hos 

grossister. Den vanligaste bristen var att produkter inte var försedda med uppdaterad 

märkning enligt CLP-förordningen (2 068 produkter). Det var också många produkter 

som saknade svensk märkning (419 produkter) och kännbar varningsmärkning (214 

produkter). Barnskyddande förslutning saknades på 82 produkter. 

Kemikalieinspektionen bedömer att projektet gav en tydlig bild av marknaden där 

nästan 9 procent av produkterna saknade uppdaterad märkning enlig CLP. Detta ger 

Kemikalieinspektionen bra information om de primärleverantörer som behöver 

prioriteras för tillsyn.  

 

Effektmässigt medför detta att Kemikalieinspektionen snabbt får stor genomslagskraft 

för tillsyn inom lagstiftningsområdet samtidigt som kompetensen höjs bland deltagande 

kommuner och inspekterade företag. Gemensamma riktlinjer och mallar, exempelvis för 

inspektionsprotokoll och beslut, bidrar också till enhetlighet och likabehandling av 

företagen samt att farliga produkter försvinner från konsumentledet. 
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Bilaga 1 

Anvisningar gällande frågor till länsstyrelserna om 
miljöbalkstillsyn 
 

Frågorna gäller i de flesta fall verksamhetsåret 2017. Svaren på frågorna kan 

behöva hämtas in från olika delar av er organisation. 

 

Frågorna ska besvaras i ett formulär som nås via en webblänk som skickas i ett 

mejl i slutet av januari 2018.  

 

Formuläret innehåller: 

• övergripande frågor om tillsyn enligt miljöbalken, 

• frågor med anledning av länsstyrelsernas regleringsbrev,  

• frågor inom Jordbruksverkets ansvarsområde samt  

• frågor inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. 

 

 

 

Andra källor till information om aktuell miljöbalkstillsyn 

Uppgifter hämtar vi även in från andra källor i den mån det är möjligt. Exempel 

på andra källor är Länsstyrelsen i Örebro, Svenska miljörapporteringsportalen, 

Miljödataportalen, efterbehandlingsstödet, Kammarkollegiet och 

Brottsförebyggande rådet. Vi kommer också att använda uppgifter från 

länsstyrelsernas årsredovisningar. 
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TILLSYNSOBJEKT 

 

Fråga 1 

 

Ange antalet tillsynsobjekt 

vattenverksamhet i ert register. 

Tillsynsobjekt definieras i 

miljötillsynsförordningen 1 kap. 3 § 

som en verksamhet, en åtgärd, ett 

område, ett naturföremål eller en djur- 

eller växtart som är eller ska vara 

föremål för tillsyn. 

 

Det är det antal vattenverksamheter 

som den 31/12 2017 fanns tillgängligt 

i ert register över de tillsynsobjekt som 

behöver återkommande tillsyn (enligt 

miljötillsynsförordningen 1 kap. 7 §) 

som ska redovisas. 

 

Fråga 2 

 

Ange antalet tillsynsobjekt artskydd i 

ert register. 

Det är det antal artskyddsobjekt som 

den 31/12 2017 fanns tillgängligt i ert 

register över de tillsynsobjekt som 

behöver återkommande tillsyn (enligt 

miljötillsynsförordningen1 kap. 7 §) 

som ska redovisas. 

 

 

 

 

 

ÄRENDEHANTERING 

 

Fråga 3 - 4 

 

Ange totalt antal anmälningar om brott 

mot miljöbalken under 2017. 

Frågan gäller det totala antalet 

åtalsanmälningar (29 kap. 

miljöbalken) som ni gjort under 2017.  

 

Övriga uppgifter om antal ärenden 

hämtar vi från tabell F i 

länsstyrelsernas årsredovisningar och 

från Kammarkollegiet 

(miljösanktionsavgifter). 

 

 

 

EFTERLEVNAD AV MILJÖTILLSYNSFÖRORDNINGEN MM 

 

Fråga 5 

 

Hade ni vid utgången av 2017 en 

aktuell behovsutredning? 

1 kap. 6 § Hos en operativ 

tillsynsmyndighet ska det finnas en 

utredning om tillsynsbehovet för 

myndighetens hela ansvarsområde enligt 

miljöbalken. Behovsutredningen ska avse 
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en tid om tre år. Utredningen ska ses över 

vid behov och minst en gång varje år. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 6 

 

Har ni register över de tillsynsobjekt 

som behöver återkommande tillsyn? 

1 kap. 7 § En operativ tillsynsmyndighet 

ska föra ett register över de tillsynsobjekt 

som behöver återkommande tillsyn. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 7 

 

Hade ni en samlad tillsynsplan för 

miljöbalkstillsynen 2017? 

1 kap. 8 § En operativ tillsynsmyndighet 

ska för varje verksamhetsår upprätta en 

samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde enligt 

miljöbalken. Planen ska grundas på den 

behovsutredning som avses i 6 § och det  

register som avses i 7 §. 

 

1 kap. 10 § En statlig operativ 

tillsynsmyndighet ska i den samlade 

tillsynsplanen beskriva hur myndigheten 

har avvägt fördelningen av resurser inom 

och mellan olika ansvarsområden enligt 

miljöbalken och hur resurserna har 

anpassats efter det tillsynsbehov som 

finns. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 8 

 

Ingår den händelsestyrda tillsynen i 

er behovsutredning och/eller 

tillsynsplan? 

 

Med händelsestyrd tillsyn avses tillsyn 

som initieras av annan än 

tillsynsmyndigheten exempelvis av 

allmänhet eller verksamhetsutövare. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 
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Fråga 9 

 

Hade ni en aktuell plan för 

tillsynsvägledning 2017? 

3 kap. 17 § Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten, 

Kemikalieinspektionen, Statens 

jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten 

och länsstyrelserna ska ha planer för 

tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta 

en period om tre år. Planerna ska ses över 

vid behov och minst en gång varje år. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

 

Fråga 10 

 

Hur följer ni upp och utvärderar er 

tillsyn enligt miljöbalken?  

1 kap. 12 § En operativ 

tillsynsmyndighet ska årligen följa upp 

och utvärdera sin tillsynsverksamhet. 
 

Välj ett eller flera av följande alternativ. 

Det finns också möjlighet att i fritext 

kortfattat beskriva andra sätt. 

 

• Via tidsredovisning 

• Via uppföljning av 

ärendehanteringen (kvalitativ 

uppföljning, t ex antal 

överklagade beslut, 

handläggningstider, rutiner i 

ärendehanteringen) 

• Via uppföljning av 

ärendebalansen (kvantitativ 

uppföljning) 

• Via uppföljning av antalet 

tillsynsbesök 

• Via uppföljning av specifika mål 

för tillsynen 

• Via uppföljning av planerad 

tillsyn 

• Via utvärdering av gjorda 

uppföljningsaktiviteter (t ex de 

som anges ovan) 

• Inte alls 

• Vet ej, kan ej besvara 

• På annat sätt (fritext) 
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Fråga 11 

 

På vilket/vilka sätt har uppföljningen 

och utvärderingen haft betydelse för 

planeringen av 2017 års 

miljöbalkstillsyn?  

Välj ett eller flera av följande alternativ. 

Det finns också möjlighet att i fritext 

kortfattat beskriva andra sätt. 

• Den har påverkat uttaget av 

avgifter 

• Den har påverkat prioriteringen 

av tillsyn 

• Den har påverkat rekryteringen 

• Den har påverkat den interna 

kompetensutvecklingen 

• Den har inte haft någon påverkan 

• Vet ej, kan ej besvara 

• Annat (fritext) 

 

Fråga 12 - 13 

 

Har ni miljöbrottssamverkan? 

1 kap. 17 § Tillsynsmyndigheterna ska 

samordna tillsynen om det är 

ändamålsenligt och möjligt. 

    För att förebygga brott mot 

miljöbalken och för att effektivt hantera 

sådana brott, ska länsstyrelsen verka för 

samarbete mellan Polismyndigheten, 

Åklagarmyndigheten och de myndigheter 

som svarar för tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Frågan gäller om ni samarbetar med 

myndigheterna angivna ovan för att 

förebygga brott mot miljöbalken. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Om svaret är ”ja” ange datum för senaste 

aktivitet. 

 

Aktiviteter kan vara exempelvis möten, 

seminarier, gemensamma inspektioner, 

information och vägledning samt 

utbildningar. 
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GENOMFÖRANDE AV TILLSYN  

 

Fråga 14 

 

I vilken grad har resurser för 

miljöbalkstillsyn kunnat avsättas 

2017 jämfört med de samlade 

behoven i er behovsutredning? 

Bedömningen enligt nedan avser 2017, 

och görs i förhållande till hur 

resursbehoven för miljöbalkstillsynen har 

beskrivits i er behovsutredning.  

 

• Inga resurser alls 

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

I bedömningen ingår även variationer 

orsakade av exempelvis sjukledigheter, 

föräldraledighet och andra vakanser. 

 

Gör en samlad bedömning om ni har mer 

än en behovsutredning. 

 

Fråga 15 - 16 

 

Är det något eller några 

tillsynsområden som mot bakgrund 

av behovsutredningen borde ha 

ingått i 2017 års tillsynsplan men 

som helt eller delvis bortprioriterats? 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Även om en aktuell behovsutredning 

saknas kan frågan besvaras om ni vet att 

något eller några tillsynsområden helt 

eller delvis bortprioriterats under året. 

För varje valt område ska alternativen 

”Helt bortprioriterat” eller ”Delvis 

bortprioriterat” anges: 

• Skyddade områden 

• Vattenskyddsområden 

• Artskydd 

• Tillståndspliktiga miljöfarliga 

verksamheter 

• Förorenade 

områden/efterbehandling 

• Vattenverksamheter 

• Jordbruk och annan verksamhet, 

inklusive tillsyn vid 12:6-samråd 

• Kemiska produkter och 

biotekniska organismer 

• Avfall och producentansvar 

 

  



NATURVÅRDSVERKET NV-02817-18 

 

42 

Fråga 17 

 

I vilken grad har tillsyn inom 

miljöbalkens tillsynsområden 

genomförts enligt tillsynsplanen för 

2017? 

Bedömningen görs i förhållande till hur 

ni har planerat miljöbalkstillsynen. 

Exempelvis det planerade antalet 

inspektioner eller avsatt tid för 

tillsynsobjekten.   

 

Svaret enligt nedan ska avse en samlad 

bedömning för samtliga tillsynsområden 

enligt miljöbalken.  

 

• Inte alls 

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Om ni har mer än en tillsynsplan gör ni 

en samlad bedömning.  

 

 

 

 

FRÅGOR MED ANLEDNING AV REGLERINGSBREVET FÖR 2017 

Fråga 18 

 

Uppskatta hur den 

egeninitierade tillsynen 

har utvecklats sedan 

föregående år. 

Bedömningen enligt nedan görs i förhållande till 

genomförd tillsyn 2016. 

 

• Ökat 

• Oförändrad 

• Minskat 

• Vet ej, kan ej besvara 

Egeninitierad (planerad) tillsyn: Ärenden som initieras 

av myndigheten själv, behöver inte finnas något 

klagomål/problem. 

Om det är stora skillnader mellan miljöbalkens 

tillsynsområden gör en samlad bedömning, och 

kommentera gärna detta under ”Övrigt” sist i enkäten. 

Fråga 19 

 

Uppskatta hur den 

händelsestyrda 

tillsynen har utvecklats 

sedan föregående år. 

Bedömningen enligt nedan görs i förhållande till 

genomförd tillsyn 2016. 

 

• Ökat 

• Oförändrad 

• Minskat 

• Vet ej, kan ej besvara 
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Händelsestyrd tillsyn: Ärenden som initieras av 

klagomål utifrån eller av verksamhetsutövaren själv.  

Om det är stora skillnader mellan miljöbalkens 

tillsynsområden gör en samlad bedömning, och 

kommentera gärna detta under ”Övrigt” sist i enkäten. 

Fråga 20 

 

Ange hur ni har 

samverkat med 

Miljösamverkan 

Sverige 2017. 

Välj ett eller flera av följande alternativ. Om 

samverkan skett på annat sätt kan detta kortfattat 

beskrivas under ”Övrigt” sist i enkäten. 

 

• Medverkat med projektdeltagare 

• Bidragit med projektledare 

• Deltagit i utbildningar från MSS 

• Ingått i styrgruppen 

• Inget av ovanstående alternativ 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 21 

 

Har samverkan skett 

med regional 

miljösamverkan under 

2017? 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

Fråga 22 - 23 

 

Ange andelen av länets 

kommuner där ni följt 

upp och utvärderat 

miljöbalkstillsynen 

under 2017. 

Uppskatta andelen kommuner som ni följt 

upp/utvärderat under 2017. Om uppföljningen gällt 

olika delar av miljöbalkens tillsynsområden gör ni en 

samlad bedömning. Svarsalternativen är: 

 

• Inte alls 

• 1 - 25%  

• 26 - 50%  

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Ange sedan på vilket/vilka sätt ni följt upp och/eller 

utvärderat miljöbalkstillsynen i kommunerna under 

2017. Om det skett på andra sätt kan detta kortfattat 

beskrivas under ”Övrigt” sist i enkäten. 

Svarsalternativen är: 

 

• Genom kommunbesök 

• Genom enkät 

• Genom årliga handläggarträffar 

• Vet ej, kan ej besvara 

• Ingen uppföljning/utvärdering har genomförts 
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Fråga 24 

 

Inom vilka 

tillsynsområden har ni 

genomfört 

tillsynsvägledande 

insatser under 2017? 

Svarsalternativen är: 

 

• Skyddade områden 

• Vattenskyddsområden 

• Miljöfarliga verksamheter 

• Hälsoskydd 

• Förorenade områden/efterbehandling 

• Vattenverksamheter 

• Jordbruk och annan verksamhet 

• Kemiska produkter och biotekniska organismer 

• Avfall och producentansvar 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

 

 

FÖRDJUPNING 2017 – FRÅGOR FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN  

 

Frågorna nedan handlar om hur länsstyrelserna arbetar med sitt uppdrag enligt 3 

kap. 16§ Miljötillsynsförordning 2011:13 att vägleda kommunerna i deras 

hälsoskyddstillsyn. Samtliga frågor handlar uteslutande om hälsoskydd och inte 

andra miljöbalksområden. 

 

Fråga 25 

 

Hur skulle ni skatta er 

tillgång till resurser 

med kunskap inom 

hälsoskydd under 

2017? 

Svarsalternativen är:  

 

• Ingen tillgång  

• Begränsad tillgång         

• God tillgång 

• Vet ej/kan ej besvara 

 

Med kunskap inom hälsoskydd menas att man har 

kunskap om miljöbalkens regler om hälsoskydd och 

om inomhusmiljöns påverkan på människors hälsa. 

 

Fråga 26 

 

Hur skulle ni skatta er 

tillgång till resurser 

med erfarenhet inom 

hälsoskydd under 

2017? 

Svarsalternativen är:  

 

• Ingen tillgång  

• Begränsad tillgång         

• God tillgång 

• Vet ej/kan ej besvara 

 

Med erfarenhet inom hälsoskydd menas att man har 

erfarenhet av att arbeta som hälsoskyddsinspektör 

eller motsvarande. 

 

Fråga 27 

 

Uppskatta hur mycket 

resurser ni har avsatt 

Svaret ska anges i antal timmar. 
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för vägledning inom 

hälsoskydd under 2017. 

Fråga 28 

 

Vilka 

tillsynsvägledande 

insatser riktade mot 

kommunerna i ert län 

har ni genomfört under 

2017 inom 

hälsoskyddsområdet? 

 

 

Välj ett eller flera av följande alternativ: 

 

• En eller flera samverkansträffar med 

hälsoskyddstema 

• Producerat skriftlig vägledning (webbtexter 

och/eller tryckt material) 

• Svarat på frågor från enskilda kommuner 

• Inga tillsynsvägledande insatser har 

genomförts inom hälsoskyddsområdet under 

2017 

• Vet ej/kan ej besvara  

• Annat: (fritext) 

 

 

FÖRDJUPNING 2017 – FRÅGOR FRÅN JORDBRUKSVERKET 

Jordbruksverket har tillsynsvägledningsansvar för frågor som rör djurhållande 

verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Vi 

vägleder om våra föreskrifter gällande miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring samt våra föreskrifter om bekämpningsmedel (dokumentation, 

utbildning, integrerat växtskydd och godkännande av spridningsutrustning). 

Utöver det har vi även tillsynsvägledningsansvar för våra föreskrifter om hänsyn 

till natur- och kulturvärden i jordbruket samt har i samverkan med 

Naturvårdsverket tagit fram ett beräkningsverktyg för handläggning av 

dispensansökningar rörande biotopskyddet. 

 

 Fråga 29 

 

Har ni kvar 

tillsynsansvar över 

tillståndspliktiga 

jordbruksverksamheter? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja, ingen tillsyn av jordbruksverksamheter 

är överlåten till kommunerna i länet. 

• Delvis, viss tillsyn över 

jordbruksverksamheter är överlåten till 

kommuner i länet. 

• Nej, all tillsyn av jordbruksverksamheter är 

överlåten till kommunerna i länet. 

 

Fråga 30 

 

Hur ofta får de 

tillståndspliktiga 

jordbruksverksamheterna 

(ej IED) i genomsnitt 

tillsynsbesök? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• En eller flera gånger/år 

• Vart annat år 

• Vart tredje år 

• Mer sällan än vart tredje år 

• Ej relevant, har endast tillsyn över IED-

verksamheter 
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Fråga 31 

 

Hur stor andel av den 

planerade tillsynen på 

tillståndspliktiga 

jordbruksverksamheter 

genomfördes under 

2017? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ingen tillsyn genomfördes 

• 1 - 25 % 

• 26 - 50 % 

• 51 - 75 % 

• 76 - 100 % 

Fråga 32 

 

Hur många 

dispensansökningar om 

undantag från kravet på 

lagringskapacitet enligt 

9§ i förordningen om 

miljöhänsyn i jordbruket 

har ni fått in under 2017? 

 

 

Fråga 33 

 

Hur många anmälningar 

om att ta jordbruksmark 

ur produktion har ni fått 

in under 2017? 

 

 

Fråga 34-36 

 

Genomförde ni någon 

tillsyn enligt 

Jordbruksverkets 

föreskrifter (SJVFS 

1999:119) om hänsyn till 

natur- och kulturvärden i 

jordbruket under 2017? 

 

Svarsalternativen är:  

 

• Ja 

• Nej 

 

Om svaret är ja: 

Ange hur många tillsynsbesök som utfördes. 

 

Om svaret är nej: 

Ange i fritext varför ni inte genomfört någon 

tillsyn. 

 

Fråga 37 

 

Använder ni er av 

Jordbruksverkets 

biotopskyddsverktyg 

som underlag när ni 

handlägger 

dispensansökningar 

enligt miljöbalken 7 kap. 

11 b §? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja 

• Nej 
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ÖVRIGT 

 

Eventuella synpunkter på enskilda 

frågor (ange frågenummer) eller på 

frågorna i stort. 

Fritext. Gärna kortfattat! 
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Bilaga 2 

Anvisningar gällande frågor till kommunerna om 
miljöbalkstillsyn 
 

Frågorna gäller i de flesta fall verksamhetsåret 2017. Vi bedömer att frågorna 

kan besvaras av miljökontoret, men beroende på er organisation och 

ansvarsfördelning kan i vissa fall uppgifter behöva hämtas in från andra delar i 

er organisation. 

 

Om er kommun har formell samverkan med annan eller andra kommuner kan ett 

gemensamt svar lämnas som gäller flera kommuner. 

 

Frågorna ska besvaras i ett formulär som nås via en webblänk som skickas i ett 

mejl i slutet av januari 2018.  

 

Formuläret innehåller: 

• övergripande frågor om tillsyn enligt miljöbalken, 

• frågor inom Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens 

ansvarsområden, 

• frågor inom Jordbruksverkets ansvarsområde, 

• frågor från länsstyrelsen om överlåten tillsyn samt 

• frågor från länsstyrelsen när det gäller efterbehandling/förorenade 

områden. 

 

 

Andra källor till information om aktuell miljöbalkstillsyn 

Uppgifter hämtar vi även in från andra källor i den mån det är möjligt. Exempel 

på andra källor är Svenska miljörapporteringsportalen, Miljödataportalen, 

efterbehandlingsstödet, Kammarkollegiet (miljösanktionsavgifter) och 

Brottsförebyggande rådet. 
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INLEDNING 

 

Fråga 1 - 2 

 

Har er kommun formell 

samverkan med annan 

kommun inom 

miljöbalkstillsynen? 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

 

Om svaret är ”ja” ange hur ni genomför samverkan. 

Vi vill att frågan besvaras enligt SKL:s indelning i 

rapporten ”Vägar till samarbete” som anger att 

samverkan inom miljö- och bygg mellan kommuner 
kan genomföras på sju principiellt olika sätt. Vi har 

dessutom kompletterat med ytterligare ett alternativ. 

1. Gemensam nämnd och gemensam 
förvaltning. 

2. Gemensam förvaltning med olika nämnder. 
3. Gemensam nämnd med separata 

förvaltningar. 
4. Kommunalförbund. 
5. Gemensamma specialistfunktioner. 
6. Samarbetsavtal inom olika 

specialistområden. 
7. Formaliserade nätverk och 

samarbetsprojekt. 
8. Aktivt deltagande i regional miljösamverkan. 

 

Rapporten bifogas via denna länk Vägar till samarbete 

 

Det är möjligt att välja mer än ett av svarsalternativen 

ovan. 

 

Fråga 3 - 4 

 

Gäller uppgifterna ni 

rapporterar fler 

kommuner än er egen? 

 

 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

 

Om svaret är ”ja” ange för vilken eller vilka 

kommuner, förutom er egen kommun, svaren gäller. 

 

 

 

PERSONRESURSER 

 

Fråga 5 - 6 

 

Ange totalt antal tillgängliga 

personresurser angivet som 

årsarbetskrafter för arbete med tillsyn 

enligt miljöbalken 2017. 

Här frågar vi efter det totala antalet 

årsarbetskrafter som arbetat med 

tillsyn enligt miljöbalkens kapitel 7 

till 15 under 2017. Det är det faktiska 

antalet årsarbetskrafter, inte det 

planerade antalet, som ska 

rapporteras. Hit räknas all arbetskraft 

som arbetat operativt eller 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-047-4.pdf
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administrativt med miljöbalkstillsyn. 

Med ”alla” avses handläggare, chefer, 

administrativ personal, och såväl fast 

som tillfällig personal. I de fall 

handläggare, administratörer och 

chefer arbetar med flera 

tillsynsområden är det den delen av   

tiden som läggs på miljöbalkstillsyn 

som ska redovisas. 

 

Vi vill att ni även anger 

personresurser för tillsynsområdena 

enligt nedan:  

• Miljöfarlig verksamhet,  

• Hälsoskydd 

 

Om någon eller några av uppgifterna 

saknas svara med siffran noll. 

 

Vi vill också att ni anger om små 

avlopp ingår i posten miljöfarlig 

verksamhet och/eller hälsoskydd. 

 

 

 

TILLSYNSOBJEKT 

 

Fråga 7 - 8 

 

Ange antalet tillsynsobjekt 

anmälningspliktig miljöfarlig 

verksamhet, respektive 

anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet i ert register. 

Tillsynsobjekt definieras i 

miljötillsynsförordningen 1 kap. 3 § 

som en verksamhet, en åtgärd, ett 

område, ett naturföremål eller en djur- 

eller växtart som är eller ska vara 

föremål för tillsyn. 

 

Det är det antal som den 31/12 2017 

fanns i ert register över de 

tillsynsobjekt som behöver 

återkommande tillsyn (enligt 

miljötillsynsförordningen 1 kap. 7 §) 

som ska redovisas. 

 

Med anmälningspliktig miljöfarlig 

verksamhet avses C-verksamheter 

enligt miljöprövningsförordningen. 

 

Med anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet avses 

verksamheterna angivna i 38 § i 

förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 
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ÄRENDEHANTERING INOM MILJÖBALKSTILLSYNEN 

Fråga 9 

 

Ange totalt antal inkomna ärenden 

inom miljöbalkstillsynen under 2017. 

Med totalt antal inkomna ärenden 

avses ärenden inom miljöbalkens 

område som initierats av andra än 

tillsynsmyndigheten som inkommit 

under 2017 och krävt handläggning.  

 

Fråga 10 

 

Ange totalt antal upprättade ärenden 

inom miljöbalkstillsynen under 2017. 

Med totalt antal upprättade ärenden 

avses ärenden inom miljöbalkens 

område som initierats av 

tillsynsmyndigheten under 2017. 

 

Fråga 11 

 

Ange totalt antal avslutade ärenden 

inom miljöbalkstillsynen under 2017. 

Det som avses är samtliga ärenden 

inom miljöbalkens område som 

avslutats under 2017. Även ärenden 

som inkommit före 2017 och som 

avslutats under 2017 ska ingå.  

 

Fråga 12 

 

Ange det sammanlagda antalet 

förelägganden, förbud och övriga beslut 

inom miljöbalkstillsynen under 2017.  

Frågan gäller det sammanlagda antalet 

förelägganden, förbud och övriga 

beslut som fattats inom miljöbalkens 

område under 2017.  

 

Med övriga beslut avses beslut om 

avgifter (tillsyn, prövning och 

dispenser), miljösanktionsavgifter, 

åtalsanmälningar, yttranden/remissvar 

samt beslut med anledning av 

anmälningsärenden. Även beslut 

fattade med stöd av 7 kap. miljöbalken 

ska ingå. 

 

Vi vill också att ni anger hur många av 

besluten under 2017 som gällde 

förelägganden respektive förbud.  

 

Med beslut avses både nämndbeslut 

och delegationsbeslut. 

 

Fråga 13 

 

Vilka ärendetyper är helt eller delvis 

delegerade från nämnden till 

förvaltning/chef? 

Svarsalternativen är: 

 

• Förelägganden utan vite 

• Förelägganden med vite  

• Förbud 

• Miljösanktionsavgifter  

• Annat 

• Inga ärendetyper har delegerats 
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Fråga 14 - 15 

 

Ange totalt antal anmälningar om brott 

mot miljöbalken under 2017. 

Frågan gäller det totala antalet 

åtalsanmälningar enligt 29 kap. 

miljöbalken som ni har gjort under 

2017.  

 

 

 

INTÄKTER OCH KOSTNADER 

 

Fråga 16 

 

Ange intäkterna för miljöbalkstillsynen 

2017. 

Det som avses är den totala summan 

som fakturerats för operativ tillsyn 

enligt miljöbalken under 2017. 

 

Kommunbidrag/anslag ingår inte. 

 

Vi vill att ni även anger hur stor del 

av intäkterna som gäller:  

• Miljöfarlig verksamhet 

respektive  

• Hälsoskydd 

 

Om intäkterna är svåra att redovisa 

enligt denna indelning gör en 

uppskattning. Ge gärna en 

kommentar om indelningen i slutet 

av enkäten.  

 

Fråga 17 

 

Ange kostnaderna för 

miljöbalkstillsynen 2017. 

Med kostnader avses 

personalkostnader under 2017 dvs. 

direkt lönekostnad med påslag för 

overheadkostnader (OH). 

 

Vi vill att ni även anger hur stor del 

av kostnaderna som gäller:  

• Miljöfarlig verksamhet 

respektive  

• Hälsoskydd 

 

Om kostnaderna är svåra att redovisa 

enligt denna indelning gör en 

uppskattning. Ge gärna en 

kommentar om indelningen i slutet 

av enkäten.  
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Fråga 18 

 

Ange timtaxan för miljöbalkstillsynen.                      

Med timtaxan avses den taxa som är 

fastställd på myndigheten för att tas 

ut för operativ tillsyn enligt 

miljöbalken. Har timtaxan ändrats 

under innevarande år, så är det den 

timtaxa som gällde den 31/12 - 2017 

som ska anges.  

 

Om er kommun har mer än en 

timtaxa för miljöbalkstillsynen ange 

den som rör huvuddelen av 

miljötillsynsarbetet. 

 

 

 

EFTERLEVNAD AV MILJÖTILLSYNSFÖRORDNINGEN 

 

Fråga 19 

 

Hade ni vid utgången av 2017 en 

aktuell behovsutredning? 

1 kap. 6 § Hos en operativ 

tillsynsmyndighet ska det finnas en 

utredning om tillsynsbehovet för 

myndighetens hela ansvarsområde 

enligt miljöbalken.  

 

Behovsutredningen ska avse en tid 

om tre år. Utredningen ska ses över 

vid behov och minst en gång varje år. 
 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 20 

 

Har ni register över de tillsynsobjekt 

som behöver återkommande tillsyn? 

1 kap. 7 § En operativ 

tillsynsmyndighet ska föra ett register 

över de tillsynsobjekt som behöver 

återkommande tillsyn. 
 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 21 

 

Hade ni en samlad tillsynsplan för 

miljöbalkstillsynen 2017? 

1 kap. 8 § En operativ 

tillsynsmyndighet ska för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde enligt 

miljöbalken. Planen ska grundas på 

den behovsutredning som avses i 6 § 

och det register som avses i 7 §. 
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Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 22 

 

Ingår den händelsestyrda tillsynen i er 

behovsutredning och/eller 

tillsynsplan? 

 

Med händelsestyrd tillsyn avses 

tillsyn som initieras av annan än 

tillsynsmyndigheten exempelvis av 

allmänhet eller verksamhetsutövare. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Fråga 23 - 24 

 

Har ni under 2017 genomfört 

kompetensutveckling för att stärka 

miljöbalkstillsynen? 

1 kap. 9 § Av 3 och 8 §§ 

myndighetsförordningen (2007:515) 

följer att en operativ 

tillsynsmyndighet ska bedriva 

tillsynsarbetet effektivt och att 

myndigheten ska utveckla 

personalens kompetens i 

tillsynsfrågor. Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Om svaret är ”ja” ska antalet dagar 

för kompetensutveckling under 2017 

uppskattas enligt nedan: 

 

• Mindre än en dag per 

inspektör/handläggare 

• 1-2 dagar per 

inspektör/handläggare 

• 3-4 dagar per 

inspektör/handläggare 

• 5 dagar eller fler dagar per 

inspektör/handläggare 

 

Med kompetensutveckling avses 

åtgärder med syfte att utveckla de 

anställdas kompetens när det gäller 

t.ex. sakkunskap, tillsynsmetodik, 

lagstiftning och juridik, IT-stöd, 

uppföljning och utvärdering, 

utredningsmetodik, 
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förvaltningskunskap, bemötande och 

service. 

 

Fråga 25 

 

Hur följer ni upp och utvärderar 

tillsynen enligt miljöbalken? 

1 kap. 12 § En operativ 

tillsynsmyndighet ska årligen följa 

upp och utvärdera sin 

tillsynsverksamhet. 

 

Välj ett eller flera av följande 

svarsalternativ. Det finns också 

möjlighet att i fritext kortfattat 

beskriva andra sätt. 

• Via tidsredovisning 

• Via uppföljning av 

ärendehanteringen 

• Via uppföljning av 

ärendebalanser 

• Via uppföljning av antalet 

tillsynsbesök 

• Via uppföljning av specifika 

mål för tillsynen 

• Via uppföljning av planerad 

tillsyn 

• Via utvärdering av gjorda 

uppföljningsaktiviteter 

• Inte alls 

• Vet ej, kan ej besvara 

• På annat sätt (fritext) 

1.  

Fråga 26 

 

På vilket/vilka sätt har uppföljningen 

och utvärderingen haft betydelse för 

planeringen av 2017 års 

miljöbalkstillsyn? 

Välj ett eller flera av följande 

svarsalternativ. Det finns också 

möjlighet att i fritext kortfattat 

beskriva andra sätt. 

 

• Den har påverkat avgifterna 

• Den har påverkat 

prioriteringen av tillsyn 

• Den har påverkat 

rekryteringen 

• Den har påverkat den interna 

kompetensutvecklingen 

• Den har inte haft någon 

påverkan 

• Vet ej, kan ej besvara 

• Annat (fritext)  

 

 

 



NATURVÅRDSVERKET NV-02817-18 

 

56 

GENOMFÖRANDE AV TILLSYN 

Fråga 27 

 

I vilken grad har resurser för 

miljöbalkstillsyn kunnat avsättas för 

2017 jämfört med de samlade behoven 

i er behovsutredning? 

Bedömningen enligt nedan avser 

2017, och görs i förhållande till hur 

resursbehoven för 

miljöbalkstillsynen har beskrivits i er 

behovsutredning.  

 

• Inga resurser alls  

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

I bedömningen ingår även 

variationer orsakade av exempelvis 

sjukledigheter, föräldraledighet och 

andra vakanser. 

 

Fråga 28 - 29 

 

Är det något eller några 

tillsynsområden som mot bakgrund av 

behovsutredningen borde ha ingått i 

2017 års tillsynsplan men som helt 

eller delvis bortprioriterats? 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

Även om en aktuell behovsutredning 

saknas kan frågan besvaras om ni vet 

att något eller några tillsynsområden 

helt eller delvis bortprioriterats under 

året. 

 

För varje valt område ska 

alternativen ”Helt bortprioriterat” 

eller ”Delvis bortprioriterat” anges: 

• Skyddade områden 

• Vattenskyddsområden 

• Tillståndspliktiga 

miljöfarliga verksamheter 

• Anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter 

• Övriga miljöfarliga 

verksamheter  

• Anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet 

• Övrig 

hälsoskyddsverksamhet 

• Förorenade 

områden/efterbehandling 
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• Kemiska produkter och 

biotekniska organismer 

• Avfall och producentansvar 

 

Fråga 30 

 

I vilken grad har tillsyn inom 

miljöbalkens tillsynsområden 

genomförts enligt tillsynsplanen för 

2017? 

Bedömningen görs i förhållande till 

hur ni har planerat miljöbalks-

tillsynen. Exempelvis det planerade 

antalet inspektioner eller avsatt tid 

för tillsynsobjekten. Svaret enligt 

nedan ska avse en samlad 

bedömning för samtliga 

tillsynsområden enligt miljöbalken.  

 

• Inte alls 

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

• Vet ej, kan ej besvara 

 

 

 

FÖRDJUPNING 2018 – FRÅGOR FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

OCH SOCIALSTYRELSEN 

 

Frågorna här nedan handlar uteslutande om hälsoskyddstillsyn enligt 

miljöbalken. Frågorna avser att undersöka hur hälsoskyddstillsynen bedrivs i 

landets kommuner. Frågorna avser inte enbart 2017 års verksamhet. 

 

Fråga 31 - 33 

 

Har ni under 

perioden 2013 - 

2017 genomfört 

planerad, 

återkommande 

tillsyn på 

någon/några av 

följande 

verksamheter? 

 

Svarsalternativen är:  

 

• Skolor 

• Förskolor 

• Bassängbad 

• Asylboenden 

• Bostäder 

• Vårdboenden och annat omhändertagande (t.ex. 

äldreboenden, LSS-boenden, fängelser) 

• Arrangemang med höga ljudnivåer 

• Annat: __________________ 

 

För varje valt alternativ ska anges hur ofta huvuddelen av 

verksamheterna får tillsynsbesök. Svarsalternativen är: 

 

• Varje 1 - 2 år 

• Varje 3 - 5 år 

• Mer sällan än varje 5 år 

• Aldrig 
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Fråga 34 

 

Vilka 

inomhusmiljöfak-

torer brukar er 

återkommande 

tillsyn normalt 

sett omfatta? 

 

 

För varje vald typ av verksamhet anges en eller flera av 

följande faktorer: 

 

• Buller 

• Fukt och mikroorganismer 

• Höga ljudnivåer (inkluderar även utomhusmiljö) 

• Kemikaliefri skola/förskola 

• Luftkvalitet inkl. ventilation  

• Radon 

• Hygien och smitta inkl. legionella 

• Städning 

• Temperatur 

• Annat:___________________________ 

 

Fråga 35 - 36 

 

Har ni under 

perioden 2013 - 

2017 genomfört 

förebyggande 

bostadstillsyn? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja 

• Nej, tillsyn sker enbart vid klagomål 

• Vet ej/kan ej besvara 

2.  

Om svaret är ja ange vilken typ av tillsyn ni har gjort?  

 

Svarsalternativen är:  

 

• Uppsökande tillsyn med inspektion i bostäder i 

prioriterade områden 

• Fastighetsägares egenkontroll (ej direktkontakt 

med de boende) 

• En eller flera enkäter till boenden 

• Annat:_____________________________ 

 

 

Fråga 37 

 

Hur stor andel av 

era hälsoskydds-

resurser läggs 

uppskattningsvis 

på hantering av 

klagomål? 

Svarsalternativen är:  

 

• Ingen alls 

• 1 - 25 % 

• 26 - 50 % 

• 51 - 75 % 

• 76 - 100% 

• Vet ej/kan ej besvara 

 

Fråga 38 

 

Under ett normalt 

år under den 

senaste 

femårsperioden 

Svarsalternativen är: 

 

• Buller 

• Fukt och mikroorganismer 

• Höga ljudnivåer 

• Luftkvalitet inkl. ventilation (inomhus) 
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vilka inomhus-

miljöfaktorer har 

gett upphov till 

flest klagomål? 

(Ange de två 

största källorna) 

• Lukt 

• Radon 

• Skadedjur 

• Hygien och smitta, inkl. legionella 

• Städning (i lokaler för allmänna ändamål) 

• Temperatur 

• Annat:__________________________________ 

• Vet ej/kan ej besvara 

 

 

Frågor om yrkesmässig hygienisk verksamhet (från Socialstyrelsen) 

Fråga 39 - 40 

 

Har ni under 

perioden 2013 - 

2015 genomfört 

planerad, 

återkommande 

tillsyn av följande 

verksamheter inom 

yrkesmässig 

hygienisk 

verksamhet? 

 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Anmälningspliktiga stickande/skärande 

verksamheter 

• Icke-anmälningspliktiga verksamheter 

 

Ange för valt/valda alternativ hur ofta tillsyn sker. 

Svarsalternativen är: 

 

• Varje 1 - 2 år 

• Varje 3 - 5 år 

• Mer sällan än varje 5 år 

3.  

Fråga 41 

 

Vilka faktorer 

brukar er 

återkommande 

tillsyn normalt sett 

omfatta inom 

yrkesmässig 

hygienisk 

verksamhet? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Hygien 

• Städning 

• Smittrening av instrument 

• Underhållsintervall av utrustning för 

smittrening 

• Tvätt av handdukar och andra textilier 

• Lokalens underhåll 

• Ventilation 

• Plats för rengöring/desinfektion/sterilisering 

 

Fråga 42 

 

Ange eller uppskatta 

hur många klagomål 

beträffande 

anmälningspliktiga 

verksamheter inom 

yrkesmässig 

hygienisk 

verksamhet som ni 

tar emot under ett 

normalt år? 

Svarsalternativen är: 

 

• >10 per år 

• 5-10per år 

• Mindre än 5 per år 

• Vet ej/kan ej besvara 
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Fråga 43 

 

Under ett normalt år 

den senaste 

femårsperioden 

vilka faktorer ger 

upphov till flest 

klagomål (ange de 

två största källorna) 

inom yrkesmässig 

hygienisk 

verksamhet? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Hygien 

• Städning 

• Infektioner/skador 

• Smittrening av instrument 

• Handdukar och andra textilier 

• Lokalens underhåll 

• Ventilation 

• Annat:______________________________ 

• Vet ej/kan ej besvara 

4.  

Fråga 44 

 

Ungefär hur många 

anmälningspliktiga 

verksamheter inom 

yrkesmässig 

hygienisk 

verksamhet hade ni 

i er kommun 2017? 

 

 

 

 

 

FÖRDJUPNING 2017 – FRÅGOR FRÅN JORDBRUKSVERKET 

 

Jordbruksverket har tillsynsvägledningsansvar för frågor som rör djurhållande 

verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Vi 

vägleder om våra föreskrifter gällande miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring samt våra föreskrifter om bekämpningsmedel (dokumentation, 

utbildning, integrerat växtskydd och godkännande av spridningsutrustning). 

Utöver det vägleder vi även om retursystem för plastflaskor och metallburkar. 

När det gäller retursystem för plastflaskor och metallburkar delar vi 

tillsynsansvaret med kommunerna. Därför finns en fråga i slutet av 

fördjupningen om detta område.  

 

Frågorna från Jordbruksverket rör endast tillsynen 2017 och kommer inte att 

vara årligen återkommande.  

 

 

Fråga 45 

 

Ange antalet anmälningspliktiga 

jordbruksverksamheter i ert register. 

 

 

Det är det antal som den 31/12 2017 

fanns i ert register över de 

tillsynsobjekt som behöver 

återkommande tillsyn (enligt 

miljötillsynsförordningen 1 kap. 7 §) 

som ska redovisas. 
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Med anmälningspliktig 

jordbruksverksamhet avses C-

verksamheter enligt 

miljöprövningsförordningen. 

 

Om uppgiften saknas sätt siffran 

noll. 

 

Fråga 46 

 

Bedriver ni regelbunden tillsyn på 

jordbruksverksamheter under 10 

djurenheter? 

 

Svarsalternativen är:  

 

• Ja 

• Nej, endast sporadiskt/vid 

behov, exempelvis vid 

klagomål eller inventeringar 

kring vattendrag etc. 

 

Fråga 47 

 

Bedriver ni regelbundet miljötillsyn på 

rena växtodlingsgårdar som inte håller 

djur? 

Svarsalternativen är:  

 

• Ja 

• Nej, endast sporadiskt/vid 

behov, exempelvis vid 

klagomål eller inventeringar 

kring vattendrag etc. 

 

Fråga 48 

 

Hur ofta får de tillståndspliktiga 

jordbruksverksamheterna (ej IED-

verksamheter) i genomsnitt 

tillsynsbesök? 

Svarsalternativen är: 

 

• En eller flera gånger/år 

• Vart annat år 

• Vart tredje år 

• Mer sällan än vart tredje år 

• Har inte tagit över någon 

tillsyn över tillståndspliktiga 

jordbruksverksamheter 

5.  

Fråga 49 

 

Hur stor andel av den planerade 

tillsynen på tillståndspliktiga 

jordbruksverksamheter genomfördes 

under 2017? 

Svarsalternativen är: 

 

• Inte alls 

• 1 - 25 % 

• 26 - 50 % 

• 51 - 75 % 

• 76 - 100 % 

 

Fråga 50 

 

Hur ofta får de anmälningspliktiga 

jordbruksverksamheterna i genomsnitt 

tillsynsbesök? 

Svarsalternativen är: 

 

• En eller flera gånger/år 

• Vart annat år 

• Vart tredje år 

• Mer sällan än vart tredje år 
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• Har ingen tillsyn över 

anmälningspliktiga 

jordbruksverksamheter 

Fråga 51 

 

Hur stor andel av den planerade 

tillsynen på anmälningspliktiga 

jordbruksverksamheter genomfördes 

under 2017 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ingen alls 

• 1 - 25 % 

• 26 - 50 % 

• 51 - 75 % 

• 76 - 100 % 

 

Fråga 52 - 53 

 

Vid tillsyn på jordbruk kontrollerar ni 

om verksamheten uppfyller kravet på 

att maximalt 22 kg totalfosfor får 

tillföras per hektar spridningsareal och 

år, räknat som ett genomsnitt under en 

5-års period?  

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja, alltid 

• Ja, fast oregelbundet 

exempelvis vid specifika 

tillsynsinsatser/projekt 

• Nej, vi brukar inte 

kontrollera detta 

 

 

Om ja, ange hur stor andel ni 

uppskattar uppfyller kraven på att 

maximalt 22 kg totalfosfor får 

tillföras per hektar spridningsareal 

och år, räknat som ett genomsnitt 

under en 5-års period?  

 

Svarsalternativen är: 

 

• 0 - 25 % 

• 26 - 50 % 

• 51 - 75 % 

• 76 - 100 % 

• Kan ej uppskatta 

 

 

Fråga 54 

 

Hur många dispenser beviljade ni 

under 2017 enligt Jordbruksverkets 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 

2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket 

vad avser växtnäring 36 §? 

 

Förutom det totala antalet vill vi 

också att ni anger hur många av de 

beviljade dispenserna under 2017 

som gällde: 

 

• Spridning under perioden 1 

nov – 28 feb inom 

nitratkänsliga områden. 

• Spridning höst på obevuxen 

mark (t.ex. spridning utan 

efterföljande höstsådd) inom 

nitratkänsligt område. 
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• Spridning på obevuxen mark 

utan krav på 

nedbrukning/nedmyllning 

inom nitratkänsligt område. 

• Spridning utan nedbrukning 

under perioden 1 dec – 28 feb 

(främst aktuell utanför 

nitratkänsliga områden). 

 

Fråga 55 

 

Vid tillsyn på jordbruk kontrollerar ni 

om verksamheten följer de allmänna 

principerna om integrerat växtskydd 

(Förebygg, Bevaka, Behovsanpassa, 

Följ upp)? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja, alltid 

• Ja, fast oregelbundet 

exempelvis vid specifika 

tillsynsinsatser/projekt 

• Nej, vi brukar inte 

kontrollera detta 

 

Fråga 56 

 

Vid tillsyn på jordbruk kontrollerar ni 

om sprutföraren som spridit 

växtskyddsmedel har ett giltigt 

användningstillstånd för klass 1 och 2-

preparat? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja, alltid 

• Ja, fast oregelbundet 

exempelvis vid specifika 

tillsynsinsatser/projekt 

• Nej, vi brukar inte 

kontrollera detta 

 

Fråga 57 

 

Vid tillsyn på jordbruk kontrollerar ni 

om verksamheten fyller i 

sprutjournalen korrekt? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja, alltid 

• Ja, fast oregelbundet 

exempelvis vid specifika 

tillsynsinsatser/projekt 

• Nej, vi brukar inte 

kontrollera detta 

 

Fråga 58 

 

Vid tillsyn på jordbruk kontrollerar ni 

om verksamhetens utrustning för 

spridning av växtskyddsmedel är 

godkänd av jordbruksverket? 

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja, alltid 

• Ja, fast oregelbundet 

exempelvis vid specifika 

tillsynsinsatser/projekt 

• Nej, vi brukar inte 

kontrollera detta 

 

Fråga 59 - 60 

 

Genomförde ni eller annan kommun 

någon tillsyn i er kommun över 

Kommunerna och Jordbruksverket 

har operativt tillsynsansvar för att 

bestämmelserna i förordning 

(2005:220) om retursystem för 
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retursystem för plastflaskor och 

metallburkar under 2017? 

 

plastflaskor och metallburkar (PET) 

efterlevs. 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej/kan ej besvara 

 

Om svaret är ja, ange hur många 

tillsynsbesök som utfördes under 

2017? 

 

 

 

FRÅGOR FRÅN LÄNSSTYRELSEN OM ÖVERLÅTEN TILLSYN 

 

Följande frågor ställs till de kommuner som övertagit tillsyn över 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen ska enligt 1 kap. 21§ i 

miljötillsynsförordningen regelbundet följa upp och utvärdera överlåten tillsyn. 

 

Fråga 61 

 

Har ni tagit över tillsyn över 

tillståndspliktig miljöfarlig 

verksamhet? 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja 

• Nej 

Fråga 62 

 

Hur stor andel av de överlåtna A-

verksamheterna har fått tillsynsbesök 

under 2017? 

Svarsalternativen är:  

 

• Ej relevant (inga A-

verksamheter har tagits över) 

• Ingen alls 

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

 

 Fråga 63 

 

Hur stor andel av de överlåtna B-

verksamheterna har fått tillsynsbesök 

under 2017? 

Svarsalternativen är:  

 

• Ej relevant (inga B-

verksamheter har tagits över) 

• Ingen alls 

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 
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Fråga 64 - 66 

 

Har ni tagit emot några anmälningar 

om ändring enligt 1 kap 11 § punkt 1 

miljöprövningsförordningen under 

2017? 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej/kan ej besvara 

 

Om svaret är ”ja” ange antalet 

anmälningar under 2017. 

 

Ange också hur stor andel av dessa 

som enligt § 25e förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd har skickats till 

länsstyrelsen, Naturvårdsverket och 

Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Svarsalternativen är:  

• Ingen alls 

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

• Vet ej 

 

Fråga 67 

 

Hur många förelägganden har 

meddelats för de tillståndspliktiga 

verksamheterna under 2017? 

 

 

Fråga 67 

 

Hur många förbud har meddelats för 

de tillståndspliktiga verksamheterna 

under 2017? 

 

 

Fråga 67 

 

Hur många miljösanktionsavgifter har 

dömts ut för de tillståndspliktiga 

verksamheterna under 2017? 

 

 

Fråga 67 

 

Hur många åtalsanmälningar har 

lämnats in avseende de 

tillståndspliktiga verksamheterna 

under 2017? 
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Fråga 68 - 69 

 

Har ni under 2016 - 2017 deltagit i 

utbildningsinsatser angående 

industriutsläppsverksamheter? 

 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

Om svaret är ”ja” ange vad 

utbildningen handlade om. 

Svarsalternativen är: 

• IED generellt 

• Statusrapport 

• Specifika BAT-slutsatser 

(ange i fritext vilka) 

• Annat 

 

Fråga 70 

 

Hur stor andel av de tillståndspliktiga 

miljöfarliga verksamheterna bedöms 

ha villkor som inte är tillräckliga enligt 

1 § 26 kap miljöbalken? 

Svarsalternativen är: 

• Ingen alls 

• 1 - 25% 

• 26 - 50% 

• 51 - 75% 

• 76 - 100% 

• Vet ej/kan ej besvara 

 

 

 

 

FRÅGOR FRÅN LÄNSSTYRELSEN NÄR DET GÄLLER 

EFTERBEHANDLING/FÖRORENADE OMRÅDEN  

 

Länsstyrelserna har sedan något år en särskild tillsynsvägledningsgrupp för 

förorenade områden. Gruppen har tagit fram en miniminivå för 

tillsynsvägledning som utgör en plan för länsstyrelserna att jobba enligt. Syftet 

med miniminivån är att bidra till en ökning av kommunernas egeninitierade 

tillsyn riktad mot prioriterade förorenade områden. Miniminivån ska vara 

uppfylld 2020.  

 

Mer information finns här: 

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Övrigt/TVLgruppen/TVL

%20Miniminiva.pdf  

  

För att kunna följa upp om nivån ger avsedd effekt har vi tagit fram ett antal 

frågor som vi avser att ställa varje år framöver. 

 

 

 

Fråga 71 - 72 

Har ni kännedom om vilka prioriterade 

förorenade områden ni har tillsyn 

över? 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

 

Om svaret är ”ja” ange antalet 

prioriterade förorenade områden. 

 

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Övrigt/TVLgruppen/TVL%20Miniminiva.pdf
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Övrigt/TVLgruppen/TVL%20Miniminiva.pdf
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Med prioriterade förorenade 

områden avses främst områden som 

tilldelats riskklass 1 eller 2 vid 

inventering enligt MIFO. Även 

områden som inte riskklassats i 

klasserna 1 eller 2 men som bedöms 

uppvisa motsvarande risk kan anses 

vara prioriterade. 

 

Fråga 73 - 75 

Avsatte ni tid i er tillsynsplan 

avseende 2017 för egeninitierad tillsyn 

av prioriterade förorenade områden? 

Svarsalternativen är: 

• Ja 

• Nej 

 

Om svaret är ”ja” ange antalet dagar. 

 

Ange också i vilken omfattning ni 

genomförde tillsyn av prioriterade 

förorenade områden enligt er 

tillsynsplan för 2017? 

 

Svarsalternativen är: 

• Helt 

• Delvis 

• Inte alls 

 

Med egeninitierad tillsyn avses 

tillsynsinsatser där 

tillsynsmyndigheten tar initiativ till 

insatsen efter en egen prioritering. I 

första hand avses således inte 

exploateringsärenden och 

motsvarande.    

  

 

 

 

 

 

ÖVRIGT 

 

Eventuella synpunkter på 

enskilda frågor (ange 

frågenummer) eller på enkäten i 

stort. 

Fritext. Gärna kortfattat! 
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Bilaga 3  

Tillväxtverkets kommuntyper 
Indelningen i sex kommuntyper omfattar storstadskommuner (29 stycken), täta 

kommuner nära en större stad (103 stycken), täta kommuner avlägset belägna (28 

stycken), landsbygdskommuner nära en större stad (70 stycken), landsbygdskommuner 

avlägset belägna (45 stycken) och landsbygdskommuner mycket avlägset belägna (15 

stycken). Dessa kommuntyper definieras på följande sätt: 

 

1. Storstadskommuner: Kommuner där mindre än 20 procent av befolkningen bor 

i rurala områden och som tillsammans med angränsande kommuner har en 

samlad folkmängd på minst 500 000 invånare. 

2. Täta kommuner nära en större stad: Övriga kommuner där mindre än 50 procent 

av befolkningen bor i rurala områden och där minst än hälften av befolkningen 

har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 

invånare. 

3. Täta kommuner avlägset belägna: övriga kommuner där mindre än 50 procent 

av befolkningen bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen 

har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 

invånare. 

4. Landsbygdskommuner nära en större stad: Kommuner med minst 50 procent av 

befolkningen i rurala områden och minst hälften av befolkningen har mindre än 

45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare. 

5. Landsbygdskommuner avlägset belägna: kommuner med där mer än 50 procent 

av befolkningen bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen 

har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 

invånare. 

6. Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna: Kommuner där hela 

befolkningen bor i rurala områden och har minst 90 minuters genomsnittlig 

resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare. 

 


