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Förord  
I samband med miljöbalkens införande den 1 januari 1999 skärptes kraven på de operativa 
tillsynsmyndigheterna. Samtidigt tydliggjordes Länsstyrelsernas uppdrag att svara för regio-
nal uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken.  
 
Under perioden januari 2004 till december 2006 har Länsstyrelsen i Jönköping besökt lä-
nets samtliga kommuner och tagit del av hur respektive kommun organiserar, planerar och 
bedriver tillsyn enligt miljöbalken. Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn ut-
gör en del av Länsstyrelsens tillsynsvägledning och syftar till att skapa förutsättningar för en 
tillsyn som är effektiv och mer likvärdig över landet.  
 
Kommunbesöken har fokuserat på frågor gällande kommunens organisation, reglemente, 
delegationsordning, budget och interna arbete med avseende på strategiska miljöfrågor. Vi-
dare har förts en diskussion kring miljönämndens arbete med behovsutredning, verksam-
hetsregister, tillsynsplanering, samverkan, kompetensutveckling, avgifter och sanktioner 
samt miljönämndens/ -förvaltningens operativa arbete med tillsyn inom olika ansvarsom-
råden. 
 
Representanter från kommunstyrelsen, miljönämnden och miljöförvaltningen eller motsva-
rande har deltagit vid besöken som tagit ca 3 timmar per kommun. Från Länsstyrelsen har 
deltagit miljöskyddsdirektör Annelie Johansson och miljöskyddshandläggare Ulla-Britt 
Westerberg, båda inom Miljö- och samhällsbyggnadsavdelning. Vid två av besöken har en 
representant från Socialstyrelsen deltagit som observatör. 
 
Värderingar och omdömen som redovisas i rapporten kommer att ligga till grund för Läns-
styrelsens fortsatta tillsynsvägledande arbetet. Länsstyrelsen avser att återkomma med upp-
följande besök och med fördjupade utvärderingar inom vissa områden. Målet är att besöka 
samtliga kommuner med ett intervall om tre år. 
 
Jönköping den 21 mars 2007  
 
 
 
Annelie Johansson 
Miljöskyddsdirektör 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen har följt upp och utvärderat delar av kommunernas operativa tillsyn enligt 
miljöbalken (1998:808). Granskningen och utvärderingen av besökta kommuner har resul-
terat i följande sammanfattande bedömningar: 
 
• Sedan början av 1990-talet har flertalet av länets kommuner slagit samman miljö- och 

hälsoskyddsnämnden med annan nämnd, oftast byggnadsnämnden. Nämndsamman-
slagningarna åtföljs ofta av förändrade förvaltningsorganisationer. 

• Inom en av de besökta kommunerna (Eksjö) förelåg risk för jäv på förvaltningsnivå. 
Kommunen har sedan besöket presenterat en annan organisatorisk lösning på sektors- 
och avdelningsnivå. 

• Sävsjö och Gislaveds kommuner uppvisade stora brister i sina respektive reglementen. I 
Aneby kommun pågick en översyn av reglementet med avseende på den nyligen 
genomförda förvaltningsorganisationen. 

• Flertalet kommuner uppmanades att se över sina reglementen med avseende på vem 
som ansvarar för den operativa myndighetsutövningen enligt lag om gaturenhållning 
och skyltar. 

• Drygt hälften av kommunerna har rutiner för uppdatering av sin delegationsordning. 
Uppdatering sker vanligtvis en gång per år mot för rekommenderade två gånger per år.  

• Det finns utrymme för utökad delegation hos ett antal kommuner vad avser brådskan-
de ärenden, beslut om handräckning med hjälp av kronofogden, beslut om rättelse på 
den felandes bekostnad, beslut om miljösanktionsavgift, beslut om föreläggande och 
förbud förenade med viten samt yttranden till Länsstyrelsen i tillståndsärenden enligt 9 
kapitlet miljöbalken.  

• Det föreligger behov av en översyn av samtliga beslut om överlåtelse av tillsyn, dels 
mot bakgrund av flertalet av nu gällande beslut är tagna innan miljöbalkens införande år 
1999 (MF-koder), dels med hänsyn till kommande ändring av bilagan till förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och dels mot bakgrund av kommunernas 
bristande resurser. Vad gäller Habo och Mullsjö kommuner föreligger även behov av 
en översyn med hänsyn till tidigare genomförd nämndsammanslagning. 

• Alla kommuner har gjort en utredning för bedömning av resursbehovet för tillsyn. Ing-
en av de besökta kommunerna har upprättat sin behovsutredning utifrån TIM-
modellen. Inom Miljösamverkan f pågår dock ett projekt, som har till syfte att ta fram 
en för länet gemensam behovsutredning enligt TIM-modellen.  

• Samtliga kommuner konstaterar att det råder resursbrist och att det erfordras resursför-
stärkningar för att den operativa tillsynen enligt miljöbalken ska kunna utföras på ett 
optimalt sätt. Resursbristen bedöms vara störst i Vaggeryds, Gislaveds och Tranås 
kommuner. 
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• Mot bakgrund av genomförda lagändringar inom djur- och livsmedelstillsynen förelig-
ger en risk för att erforderliga resursförstärkningar inom de områdena löses på miljö- 
och hälsoskyddets bekostnad.  

• Formerna för uppföljning och utvärdering av verksamheten behöver utvecklas.  

• På grund av bristande resurser prioriteras den händelsestyrda verksamheten före den 
planerade, egeninitierade och miljömålstyrda tillsynen. Prioriteringsbeslut tas vanligtvis 
av den enskilde handläggaren och närmsta chef. 

• Alla kommuner utom Sävsjö kommun har tillgång till datoriserat handläggarstöd.  

• Nämnderna är överlag dåliga på att ange hur de utifrån tillgängliga resurser avser priori-
tera inom den lagstadgade verksamheten. De är även dåliga på att beskriva konsekven-
ser av gjorda prioriteringar.  

• Avgiftsfinansieringen av verksamheten är generellt låg och taxan varierande mellan 
kommunerna. 

• Samverkan uppfattas som positivt och det finns ett starkt önskemål om att permanenta 
Miljösamverkan f. 

• Kompetensutveckling är nödvändigt på grund av den stora förändringstakten inom mil-
jölagstiftningen, samtidigt som det är svårt för de mindre kommunerna att ha tid och 
resurser att delta i nödvändig kompetensutveckling. 

• Det strategiska miljöarbetet är viktigt för att främja en hållbar utveckling. Miljönämn-
den bör ta ett större ansvar för att initiera och delta i kommunens strategiska miljöarbe-
te för att förhindra olägenheter och skador på människors hälsa och miljön.  

 
Uppgifterna i rapporten speglar de förhållanden, som rådde vid tidpunkten för besöken. 
Länsstyrelsen är medveten om att förändringar kan ha skett i vissa kommuner sedan dess. 
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Uppföljning och utvärdering av kommunernas 
operativa tillsyn enligt miljöbalken 

Inledning och bakgrund 
Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn utgör en del av Länsstyrel-
sens tillsynsvägledning och syftar till att skapa förutsättningar för en tillsyn som är effektiv 
och mer likvärdig över landet. Målet är att besöka samtliga kommuner med ett intervall om 
tre år. 
 
Enligt 14 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ansvarar Länsstyrelsen 
för tillsynsvägledningen i länet. I begreppet tillsynsvägledning ingår förutom uppföljning 
och utvärdering även samordning av den operativa tillsynen i länet samt stöd och råd till 
kommunerna i rollen som operativ tillsynsmyndighet.  
 
         Stöd & råd 
 
 
 
 
 Uppföljning &   Samordning &  
 Utvärdering    Samverkan 
 
Samtliga delar har som syfte att vägleda den kommunala tillsynsmyndigheten för att uppnå 
effektiva lösningar, samordna statens intressen och verka för att gällande lagstiftning iakt-
tas. Detta till skillnad mot operativ tillsyn som innefattar granskning och kontroll avseende 
verksamhetsutövarens lagefterlevnad och åtgärder för att åstadkomma rättelse vid konstate-
rad lagöverträdelse. Även inom tillsynen förekommer dock inslag av förebyggande infor-
mation i syfte att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 
 
Länsstyrelsen har under perioden januari 2004 till december 2006 besökt de nämnder och 
förvaltningar som har ansvar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken i länets tretton 
kommuner (tabell 1).  
 
Kommun Besök 2004 Kommun Besök 2005 Kommun Besök 2006

Habo/Mullsjö 2004-01-21 Eksjö  2005-03-30 Tranås 2006-06-07 
Vaggeryd  2004-06-08 Gnosjö 2005-06-08 Jönköping 2006-06-09 
Gislaved 2004-09-20 Värnamo  2005-10-18 Aneby 2006-08-30 
Sävsjö 2004-12-15 Vetlanda  2005-12-13 Nässjö 2006-12-20 
Tabell 1: Genomförda kommunbesök åren 2004-2006  

TVL 
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Föreliggande rapport utgör en sammanfattning av resultaten från genomförda kommunbe-
sök och ger en samlad bild av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken. Syftet med 
utvärderingen är att få ökad kunskap och förståelse för hur kommunerna arbetar med ope-
rativ tillsyn samt att bidra till ökad samordning och utveckling av den operativa tillsynen i 
länet.  

Metodik 
Kommunbesöken har genomförts avseende kommunernas miljönämnder eller motsvaran-
de. Varje besök har omfattat ca 3 timmar och har utgått från följande dagordning: 
• Presentation av Länsstyrelsen och anledningen till besöket  

• Redogörelse för kommunens organisation avseende tillsyn och prövning enligt miljö-
balken samt delegationsordning 

• Uppföljning av meddelade villkor för överlåtelse av tillsyn  

• Genomgång av antagen, behovsutredning, tillsynsplan och verksamhetsplan för inneva-
rande år respektive uppföljning och utvärdering av föregående års tillsynsverksamhet  

• Diskussion om verksamhetsregister, ärendehantering, strategiska miljöfrågor, resurser, 
prioriteringar, kompetens, samverkan samt rutiner för sanktioner och åtalsanmälan 

• Synpunkter på länsstyrelsens tillsynsvägledning  
• Övriga frågor och avslutning 
 
Vid besöken har representanter från kommunledningen, nämndens ordförande och presi-
dium, förvaltningschefen samt en eller flera tjänstemän från förvaltningen deltagit. Från 
Länsstyrelsen har deltagit miljöskyddsdirektör Annelie Johansson och miljöskyddshandläg-
gare Ulla-Britt Westerberg båda från Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Vid två av 
besöken i Gnosjö och Jönköpings kommuner deltog Ann Thuvander, chef för Enheten för 
hälsoskydd inom Tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen, som observatör. Vid besöket i 
Jönköping deltog även Johan Nyqvist, jurist på Socialstyrelsen. 
 
Inför varje kommunbesök har Länsstyrelsen kontaktat förvaltningschefen eller miljösam-
ordnaren för att boka tid för besöket. Efter bekräftelse av tiden har kommunen erhållit en 
dagordning, en sammanställning över frågor som kommer att diskuteras (bilaga 1, 2) samt 
en checklista med ett trettiotal frågor gällande kommunens organisation, behovsutredning 
och tillsynsplanering, resurser och kompetens, tillsyn och inspektion, egenkontroll samt 
sanktioner (bilaga 3). Förvaltningschefen/miljösamordnaren har ombetts besvara frågorna 
och skicka in checklistan till Länsstyrelsen i god tid före besöket.  
 
Inför besöken har Länsstyrelsen tagit del av: 
• Kommunens organisationsschema (kommunens hemsida) 
• Ifylld checklista - Uppföljning av den operativa tillsynen enligt miljöbalken  
• Nämndens behovsutredning & tillsynsplan enligt miljöbalken (i förekommande fall) 
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Vid besöken har förts diskussioner kring aktuella frågeställningar och Länsstyrelsen har 
granskat för tillsynen strategiska dokument. Kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbal-
ken har granskats främst med avseende på kommunens organisation, reglemente, delega-
tionsordning, budget och interna arbete med avseende på strategiska miljöfrågor. Vidare 
har förts en diskussion kring miljönämndens arbete med behovsutredning, verksamhetsre-
gister, tillsynsplanering, samverkan, kompetensutveckling, avgifter och sanktioner samt mil-
jönämndens/-förvaltningens operativa arbete med tillsyn inom olika ansvarsområden. Valet 
av ämnesområden grundar sig på de krav som återfinns i 7 § förordningen om tillsyn enligt 
miljöbalken (se nedan). 
 
Vid mötena har förts minnesanteckningar. Minnesanteckningarna har skickats till kommu-
nen efter genomfört besök. Två kommuner har även erhållit föreläggande om komplette-
rande handlingar. Länsstyrelsens minnesanteckningar och de handlingar som kommunen 
redovisat i anslutning till kommunbesöket utgör underlagsmaterial för utvärderingen av re-
spektive kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken.  
 
Uppgifterna i rapporten speglar de förhållanden, som rådde vid tidpunkten för besöken. 
Länsstyrelsen är medveten om att förändringar kan ha skett i vissa kommuner sedan dess. 

Resultat och utvärdering 

Organisation och delegation 

VAD SÄGER LAGEN? 
Enligt 3 kapitlet 5 § punkt 2 kommunallagen (1991:900) får ingen nämnd utöva tillsyn över 
sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 
 
Jäv regleras i 6 kapitlet 24 och 25 §§ kommunallagen. I 24 § föreskrivs att en förtroende-
vald eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte får delta eller närvara vid 
handläggning av ärendet. Dock får den jävige vidta åtgärder som inte någon annan kan vid-
ta utan olägligt uppskov. I 25 § definieras när förtroendevald eller anställd är jävig. 
 
25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om 

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller 
någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nyt-
ta eller skada för honom själv eller någon närstående, 

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för nå-
gon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till, 
4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

till hans opartiskhet i ärendet. 
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Punkt 3 ovan tillkom genom en ändring som trädde i kraft den 1 september 2003. I förar-
betena till miljöbalken (prop. 1997/98/45, del 1, sid. 500) anges följande beträffande kom-
munens ansvarsfördelning i samband med prövning av överlåtelse av tillsynsansvar från 
länsstyrelse till kommun: ”Regeringen menar att kommunens interna ansvarsfördelning för drift och 
tillsyn bör vara av betydelse vid fråga om övertagande av tillsynspaket som innehåller kommunala anlägg-
ningar. Länsstyrelsen bör förutom att ta hänsyn till kommunallagens regler dessutom förvissa sig om att 
kommunens förvaltningsorganisation är lämplig, dvs. att drift- och förvaltningsansvaret är skilt åt.”  
 
Enligt 7 § i förvaltningslagen (1986:223) ska varje ärende där någon enskild är part hand-
läggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.  
 
Av 26 kapitlet 3 § miljöbalken följer att Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun att i ett 
visst avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet, 
om kommunen har gjort framställning om det. Förutsättningarna för att överlåta tillsyn till 
en kommun framgår av 26 kapitlet 4 § miljöbalken och 10-12 §§ förordningen (1998:900) 
om tillsyn enligt miljöbalken.   

ORGANISATION 
Sedan början av 1990-talet har flertalet av länets miljö- och hälsoskyddsnämnder slagits 
ihop med andra nämnder, oftast byggnadsnämnden. Nämndsammanslagningarna har ofta 
åtföljts av tillhörande förvaltningsorganisationer, så även inom Jönköpings län (tabell 2).  
 
Kommun Nämnd Förvaltning 
Habo-Mullsjö Miljönämnd (gemensam) Miljöförvaltning (gemensam) 
Vaggeryd  Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggförvaltning 
Gislaved Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöförvaltning; Miljöfunk-

tion 
Sävsjö Miljö- och hälsoskyddsnämnd 

(Anm: numera Tillstånds- och 
myndighetsnämnd 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltning (Anm: 
numera Miljö- och byggförvaltning) 

Eksjö  Tillstånds- och myndighets-
nämnd 

Kultur- och samhällsbyggnadssektorn;  
Miljö- och byggavdelning (Anm: numera 
Miljöavdelning) 

Gnosjö Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggförvaltning 
Värnamo Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor; Miljö- 

och bygglovsavdelning 
Vetlanda Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggförvaltning 
Tranås Miljö- och hälsoskyddsnämnd Miljö- och hälsoskyddsförvaltning 
Jönköping Miljönämnd Miljökontor 
Aneby Tillsynsnämnd Samhällsbyggnadsavdelning; Enhet för 

Miljö- och hälsoskydd 
Nässjö Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggkontor; Miljöenhet 
Tabell 2: Nämnd och förvaltningsorganisation i besökta kommuner  
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Beträffande dåvarande organisation i Eksjö kommun ansåg Länsstyrelsen att det förelåg 
stor risk för jäv på förvaltningsnivå till följd av att miljöhandläggarna var underställda den 
förvaltningsorganisation, som förutom tillsyn och tillståndsprövning även hade ansvar för 
driften av t.ex. räddningstjänst, kultur, fritid samt plan- och byggfrågor etc. Enligt Länssty-
relsens bedömning medför en sådan organisation att tillsynsmyndighetens trovärdighet och 
integritet kan ifrågasättas av medborgare och verksamhetsutövare samt att det kan uppstå 
beroendesituationer och lojalitetskonflikter när miljöhandläggaren är underställd den chef 
som är ansvarig för driften av den verksamhet där tillsyn ska bedrivas. Eksjö kommun har 
sedan kommunbesöket bl.a. presenterat en annan organisatorisk lösning på sektors- och 
avdelningsnivå. I Aneby kommun har man under perioden för Länsstyrelsens kommunbe-
sök omorganiserat så att Räddningstjänsten numera ligger åtskilt från Tillsynsnämndens 
verksamhet. 

REGLEMENTE 
Sävsjö och Gislaveds kommuner uppvisade stora brister i sina respektive reglementen, som 
inte reviderats med avseende på miljöbalkens införande. I Aneby kommun pågick en över-
syn av reglementet med avseende på den nyligen genomförda förvaltningsorganisationen. 
Flertalet kommuner uppmanades att se över sina reglementen med avseende på frågan om 
vilken nämnd som ansvarar för den operativa myndighetsutövningen avseende lag om ga-
turenhållning och skyltar, eftersom det föreföll vara tämligen oklart vem som egentligen 
utövar tillsyn enligt den lagen.   
 
Mot bakgrund av att all myndighetsutövning i miljönämnden har sin utgångspunkt i kom-
munens reglemente är det av yttersta vikt för rättssäkerheten att kommunen har rutiner för 
att kontinuerligt bedöma behovet av att revidera sitt reglemente. I annat fall föreligger en 
risk för att nämnden saknar mandat att fatta beslut i enskilda frågor och agera såsom opera-
tiv tillsynsmyndighet i vissa frågor. Beslut om förändrad nämnd- och/eller förvaltningsor-
ganisation ska alltid åtföljas av Kommunfullmäktiges beslut om reviderat reglemente.  

DELEGATIONSORDNING 
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunernas rutiner för att revidera sin delegationsord-
ning inte alltid ligger i takt med införandet av nya lagar och föreskrifter samt förändringar i 
befintlig lagstiftning. Med hänsyn till att förändringstakten inom miljölagstiftningen är hög 
bör delegationsordningen revideras minst två gånger per år. Det är även viktigt att kontrol-
lera att delegationsordningen är förenlig med vad som anges i kommunens reglemente. 
 
Delegationen av beslutanderätt från nämnd till tjänstemän har flertalet kommuner i huvud-
sak bedömts klara förvaltningslagens krav på att handläggningen ska vara effektiv. Dock 
saknas ofta delegation gällande brådskande ärenden, handräckning med hjälp av kronofog-
den och beslut om rättelse på den felandes bekostnad, beslut som åtminstone bör vara de-
legerade till ordförande eller förvaltningschef för att skapa förutsättningar för en effektiv 
handläggning. 
 
Vidare konstaterar Länsstyrelsen att det finns utrymme för rationalisering hos ett antal 
kommuner när det gäller beslut om miljösanktionsavgifter, beslut om föreläggande och 



KOMMUNERNAS OPERATIVA TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV KOMMUNERNA I JÖNKÖPINGS LÄN 2004-2006 

 

 

12 

förbud förenade med viten samt yttranden till Länsstyrelsen i tillståndsärenden enligt 9 ka-
pitlet miljöbalken. Länsstyrelsens anser att beslut om sanktioner och viten (eventuellt be-
gränsade till ett visst maxbelopp) samt yttrande i tillståndsärenden, som inte bedöms vara 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bör avgöras på tjänstemannanivå.  

Övertagande av tillsyn 
Samtliga kommuner i Jönköpings län har på delegation av Länsstyrelsen möjlighet att med-
dela strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. (Anm: Länsstyrelsen har sedan 
besöket återkallat möjligheten att meddela strandskyddsdispens för Värnamo kommun). 
Drygt hälften av kommunerna saknar tillgång till en kommunekolog för att bevaka livsvill-
koren för djur- eller växtarter och att bedöma frågan om särskilda skäl. Tillsyn enligt 7 kap. 
miljöbalken är Länsstyrelsens ansvar, förutom i Mullsjö kommun, som har övertagit tillsyn 
av strandskyddsdispenser på delegation. (Anm: Kommunen har sedan besöket återlämnat 
tillsynen avseende strandskyddsfrågor.) 
 
Med undantag av Sävsjö kommun har samtliga kommuner tagit över delar av Länsstyrel-
sens tillsyn gällande sådan miljöfarlig verksamhet som har beteckningen A eller B enligt bi-
lagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I hälften av 
kommunerna inbegriper Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsynsansvar även kom-
munal verksamhet, t.ex. kommunala avfallsanläggningar och avloppsreningsverk. Tranås, 
Vetlanda och Värnamo kommuner har övertagit tillsynsansvaret för täktverksamhet. Tranås 
kommun har dock inte tillsynsansvar gällande kommunala täkter. Tranås kommun har även 
övertagit tillsynen gällande vattenskyddsområden och förorenade områden. Det senare gäll-
er dock inte pågående A- och B-verksamhet. 
 
Länsstyrelsen kan konstatera att flertalet beslut om överlåtelse av tillsyn är tagna innan mil-
jöbalkens införande år 1999, vilket innebär att besluten grundar sig på tidigare verksam-
hetskoder enligt miljöskyddsförordningen. Vidare föreligger dessutom behov av att revide-
ra Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn gällande Habo och Mullsjö kommuner 
med anledning av genomförd nämndsammanslagning.  
 
Länsstyrelsen avser att se över samtliga beslut om överlåtelse av tillsynsansvar till kommu-
nerna i samband med kommande beslut om ändring av bilagan till förordningen om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd. Härvid kommer Länsstyrelsen att ånyo pröva den kom-
munala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 7 § förordningen om tillsyn enligt mil-
jöbalken med hänsyn till kommunens resurser och kompetens samt pröva kommunens in-
terna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av kommunala verksamheter med hänsyn till 
risken för jäv.  

Resurser och prioriteringar 

VAD SÄGER LAGEN? 
Enligt 7 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ska en tillsynsmyndighet som tilldelats 
operativa tillsynsuppgifter för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar 
mot behovet av tillsyn. 
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RESURSER 
Bemanningen på miljöförvaltningarna i länets kommuner varierade från cirka 1,5 heltids-
tjänster upp till cirka 27 heltidstjänster (tabell 3). Förutom tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd har miljönämnderna även ansvar för tillsyn enligt livsmedelslagen, djur-
skyddslagen, tobakslagen m.fl. I tabellen nedan redovisas en sammanställning för respektive 
kommun över bl.a. antalet inspektörer samt antalet anläggningar av de verksamheter som 
finns upptagna i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (A, B 
och C-anläggningar). Redovisningen avser det totala antalet inspektörer i varje kommun. I 
kommuner med miljösamordnare beräknas 50 % av den tjänsten att kunna nyttjas för till-
syn. Miljöchefer bedöms inte arbeta med någon operativ tillsyn.  
 

Tabell 3: Uppgifter om länets kommuner under 2004-2006 hämtade från Länsstyrelsens utvärderingar av 
kommunernas tillsyn samt från SCB 2006-12-31. 
 
Tabellen ger ett ungefärligt mått på resurstillgången för tillsyn hos länets miljöförvaltningar. 
Kommunens näringslivsstruktur, antalet tillsynsobjekt, deras komplexitet, fritidsbebyggel-
sens omfattning o.s.v. har givetvis stor betydelse för behovet av tillsyn. I små kommuner 
med få tjänster måste inspektören behärska ett brett kunskapsområde, eftersom möjlighe-
ten till specialisering och branschuppdelning saknas. Det innebär att bemanningen i relation 
till kommunens befolkningstal bör vara större i en liten kommun för att upprätthålla en ac-
ceptabel tillsyn och en rimlig arbetssituation. Likaså erfordras en större bemanning i de 
kommuner som övertagit många A- och B-objekt på delegation från Länsstyrelsen. Angivet 
behov av antal inspektör utgår från nämndens egna beräkningar och uppskattningar. 

Kommun/ 
län

Folkmängd 
2005 SCB

Dominerande näringsgrenar 
inkluderande miljöfarliga 
verksamheter

Antal A 
& B-anl.

Övertag-en 
tillsyn, 

antal obj.

Antal 
inspekt

Antal in-
vånare/ 

inspekt.

Behov 
antal 
insp.

Brist 
antal 
insp.

Aneby 6 551 Pappersvaruind., möbelind. 6 4 2,00 3 275 3,00 -1,00

Eksjö 16 516 Trävaruind., maskinindustri 24 7 4,60 3 590 9,00 -4,40

Gislaved 29 327 Gummi- o plastind., 
verkstadsindustri

47 18 5,50 5 332 7,50 -2,00

Gnosjö 9 598 Metallind., motorindustri 33 2 3,75 2 559 4,75 -1,00

Habo/
Mullsjö

17 197 Elektroind., metallindustri 10 5 5,25 3 276 6,25 -1,00

Jönköping 122 194 Maskinind., livsmedelsindustri 60 20 26,0 4 700 28,00 -2,00

Nässjö 29 369 Möbelind., trävaruind., 
elektroindustri

27 5 6,00 4 894 8,00 -2,00

Sävsjö 10 985 Trävaruind., maskinindustri 12 0 2,65 4 145 5,05 -2,40

Tranås 17 765 Maskinind., möbelindustri 19 18 5,00 3 553 7,50 -2,50

Vaggeryd 12 816 Verkstadsind., möbelindustri 22 19 2,75 4 660 4,25 -1,50

Vetlanda 26 380 Stål- o metall, trävaruind., 
metallindustri

35 22 9,00 2 931 11,00 -1,50

Värnamo 32 841 Gummi- o plastind., 
verkstadsindustri

52 43 7,50 4 379 9,50 -2,00

F län      
Totalt 331 539 347 163 80,0 103,8 -23,3
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Beträffande Vaggeryds kommun anser Länsstyrelsen att det är ytterst tveksamt om kom-
munen har den bemanning som erfordras för att bedriva en effektiv och likvärdig operativ 
tillsyn i enlighet med lagstiftarens intentioner. Behovet av inspektörer för att bedriva en re-
gelbunden och återkommande operativ tillsyn avseende miljöfarliga verksamheter är enligt 
Länsstyrelsens bedömning minst det dubbla i jämförelse med tillgängliga resurser. Länssty-
relsen har förelagt kommunen att komma in med en redovisning gällande den operativa 
tillsynsmyndighetens organisation, nuvarande och framtida resurser samt en uppföljning 
och utvärdering av 2003-2005 års behovsutredning tillika tillsynsplan med kommentarer 
kring behov, utfall och kommande planer. (Anm: Kommunen har sedan kommunbesöket 
inkommit med en skrivelse i vilken uppföljningen av tillsynsplanen för åren 2003-2005 re-
dovisas). Länsstyrelsen har låtit meddela kommunen (miljösamordnare och kommunalråd) 
att man avser återta delar av den överlåtna tillsynen gällande tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter, om inte kommunen utökar bemanningen inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet. Detta kommer att ske senast i samband med Länsstyrelsens översyn av samtliga be-
slut om överlåtelse av tillsynsansvar till kommunerna. 
 
Även i Gislaveds kommun föreligger tveksamhet gällande den operativa tillsynsmyndighe-
tens möjligheter att bedriva regelbunden och återkommande tillsyn enligt miljöbalken. 
Kommunen själv vittnar om att beräkningarna i behovsutredningen visat sig vara alltför 
optimistiska och att arbetet i stor utsträckning är händelsestyrt på grund av många inkomna 
akuta ärenden. Länsstyrelsen avser följa upp kommunens verksamhet sett till behovet av att 
avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn.  
 
I samband med kommunbesöket i Tranås kommun aviserade Länsstyrelsen att man avser 
återta delar av den överlåtna tillsynen gällande tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, 
om inte kommunen utökar bemanningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har som en direkt följd av kommunbesöket erhållit en utökad bud-
getram och har anställt ytterligare en miljöskyddsinspektör. Mot bakgrund av att samtliga 
miljöskyddsinspektörer är nyrekryterade och mer eller mindre nyexaminerade kommer 
Länsstyrelsen att noga bevaka kommunens fortsatta kompetensuppbyggnad.  
 
I övriga kommuner bedöms bemanningen och resurstilldelningen vara något bättre. För 
samtliga kommuner gäller dock att det finns behov av resursförstärkningar för att den ope-
rativa tillsynen enligt miljöbalken ska kunna utföras på ett optimalt sätt. Länsstyrelsen 
kommer att bevaka den fortsatta bemanningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inte 
minst mot bakgrund av att genomförda lagändringar inom djur- och livsmedelstillsynen 
kommer att erfordra ökade resurser. Resurser som på intet vis inte får ordnas på miljö- och 
hälsoskyddets bekostnad.  

PRIORITERINGAR 
Samtliga kommuner anger att de på grund av bristande resurser tvingas vidta olika priorite-
ringar av verksamheten. I de flesta kommunerna har det inneburit att den händelsestyrda 
verksamheten prioriterats högst och att den planerade, egeninitierade och miljömålstyrda 
tillsynen får stå tillbaka. Det är vanligtvis den enskilde handläggaren som avgör vilka ären-
den som ska prioriteras. 
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Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunerna försöker finna strategier och rutiner 
för det förebyggande och strategiska arbetet. Miljökvalitetsmålen bör användas som under-
lag vid framtagande av behovsutredning och nämndens tillsynsplan. Genom ett sådant för-
farande ökar möjligheterna att styra och planera den egeninitierade tillsynen.  
 
Beslut om prioriteringar ska tas av nämnden och fattas lämpligen i samband med antagande 
av årets tillsynsplan. Av beslutet ska framgå vad som är hög- och lågprioriterat respektive 
bortprioriterat under verksamhetsåret, orsaken till prioriteringarna och vilka konsekvenser -
prioriteringarna får. Vidare ska anges om samma bortprioriteringar görs år efter år. Genom 
att alltid prioritera det händelsestyrda förefaller det svårt att någonsin avsätta tid till egenini-
tierad tillsyn. Det är vidare viktigt att ha mätbara mål.  

Behovsutredning och tillsynsplan 

VAD SÄGER LAGEN? 
I 7 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken finns krav på att en myndighet som tillde-
lats operativa tillsynsuppgifter ska: 
• utreda behovet av tillsyn inom sina ansvarsområden och varje år uppdatera utredningen 

med hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats, 
• föra ett register över de verksamheter om fordrar återkommande tillsyn, 
• för sina ansvarsområden för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan, base-

rad på behovsutredningen och verksamhetsregistret, för hur tillsynsarbetet ska bedrivas, 
samt 

• regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.  
 
Beslut om behovsutredning och tillsynsplan ska tas av den inom myndigheten som beslutar 
om användningen av myndighetens resurser. När en kommunal nämnd utövar den operati-
va tillsynen är det nämndens som ska fatta beslut om utredningen och tillsynsplanen. 

BEHOVSUTREDNING 
Alla besökta kommuner hade upprättat någon form av behovsutredning. Behovsutredning-
en föreligger som separat handling eller är integrerad med nämndens tillsynsplan. Samtliga 
kommuner har låtit miljönämnden anta/fastställa behovsutredningen. Som underlagsmate-
rial har använts rekommendationer från Sveriges Kommuner & Landsting (f.d. Svenska 
Kommun-förbundet) och egna erfarenheter från tillsynsverksamheten. I Habo/Mullsjö och 
Gnosjö kommuner baseras bedömningarna delvis på utfall från föregående års tidredovis-
ning.  
 
Med hjälp av behovsutredningarna har samtliga nämnder/förvaltningar identifierat resurs-
brister. Den allmänna uppfattningen är att behovsutredningen är en god hjälp för att tyd-
liggöra tillsynsarbetet och utgör ett bra underlag vid budgetdiskussioner. Länsstyrelsens 
översiktliga granskning av behovsutredningarna i samband med kommunbesöken har inte 



KOMMUNERNAS OPERATIVA TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV KOMMUNERNA I JÖNKÖPINGS LÄN 2004-2006 

 

 

16 

gett tillräckligt underlag för att på ett objektivt sätt kunna bedöma det verkliga resursbeho-
vet. Prioriteringsbeslut saknas i flertalet kommuner. 
 
Behovsutredningen är viktig för att belysa vilka resurser som krävs för att den operativa 
tillsynen enligt miljöbalken ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Utredningarna 
måste göras oberoende av vilka resurser som för tillfället finns tillgängliga. Ansvaret för att 
en objektiv behovsutredning utarbetas ligger hos miljönämnden eller motsvarande. Utred-
ningen, resursläget och en beskrivning av konsekvenserna av eventuella resursbrister ska 
enligt Länsstyrelsens uppfattning redovisas för kommunstyrelsen, som har ansvaret för till-
delningen av resurser. Det är viktigt att nämnden inte gör egna neddragningar i behovsut-
redningen. Kommunens högsta ledning, som ytterst ansvarar för verksamheten, måste i 
budgetprocessen få del av resursbehovet och de bedömda konsekvenserna vid en eventuell 
resursbrist. 

VERKSAMHETSREGISTER 
Samtliga besökta kommuner utom Sävsjö har någon form av datoriserat handläggarstöd. 
Gnosjö, Eksjö, Tranås, Aneby, Vetlanda, Jönköpings, Värnamo och Habo/Mullsjö kom-
muner använder MiljöReda. Nässjö och Vaggeryds kommuner har ECOS medan Gislaveds 
kommun har tillgång till Castor. I flertalet kommuner är verksamhetsregistren under upp-
byggnad, vilket innebär att alla verksamheter för vilka kommunen bedriver regelbunden till-
syn inte finns registrerade i handläggarstödet. Uppgifter gällande oljecisterner, kemiska 
produkter, avfallstransportörer, enskilda avlopp etc förvaras ofta i pärmar. I Sävsjö förs 
verksamhetsregistren i excel och kopplas samman med kartan för att möjliggöra GIS-
applikationer.  
 
Länsstyrelsen anser det vara angeläget att kommunerna kompletterar sina verksamhetsregis-
ter med alla verksamheter för vilka kommunen bedriver regelbunden tillsyn samt koordi-
natsätter alla tillsynsobjekt för att möjliggöra kopplingar till kartan. Därvid erhålls ett sy-
stem som möjliggör framtagande av olika GIS-applikationer för presentation av miljödata 
och analys avseende hälsorelaterad miljöövervakning.   

TILLSYNSPLAN 
Alla kommunerna i länet har upprättat en tillsynsplan för det aktuella året. Flertalet tillsyns-
planer anger tillsynsfrekvensen ner till branschnivå eller för respektive B-, C- och U-
anläggning. En grundförutsättning för att tillsynen ska kunna följas upp och utvärderas är 
att innehållet i tillsynsplanen är väldefinierat. Det kan konstateras att den händelsestyrda 
tillsynen är svår att planera. Flera kommuner uppger att de avser börja tillämpa TIM-
modellen vid kommande års tillsynsplanering. 
 
Tillsynsplanen ska fastställas av miljönämnden eller motsvarande. I samband med besöken 
och Länsstyrelsens granskning av tillsynsplanerna var det ett antal nämnder/ förvaltningar 
som förutsåg att man skulle få svårigheter att genomföra de aktiviteter som planerats på 
grund av resursbrist och allt för optimistisk verksamhetsplanering. Det senare beror troli-
gen på att nämnderna överlag är dåliga på att prioritera verksamheten utifrån tillgängliga re-
surser. Såväl prioriteringar som omprioriteringar, som bedöms nödvändiga under verksam-
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hetsåret, ska enligt Länsstyrelsens uppfattning förankras och beslutas av den ansvariga 
nämnden. 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Uppföljning av nämndens verksamhet sker i de flesta kommuner i samband med kommu-
nens bokslut. I vissa kommuner sker avstämningar av inkomna ärenden, anmälningar, upp-
fyllande av verksamhetsmål mera frekvent under året. Till exempel uppgav Gnosjö kom-
mun att man infört ett system för systematisk uppföljning av genomförda tillsynsbesök. 
Många kommuner saknar dock rutiner för systematisk uppföljning och utvärdering av 
verksamhetsplanens mål och prioriteringar för innevarande år. 
 
Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken är tillsynsmyndigheterna skyldiga att ha 
uppdaterade behovsutredningar. Kommunernas egna uppföljningar och utvärderingar av 
verksamheten är viktiga verktyg för att successivt utveckla bedömningarna av tillsynsbeho-
vet. Det finns ett stort behov av att utveckla en gemensam metodik och ge tillsynsmyndig-
heterna vägledning för arbetet med att följa upp och utvärdera behovsutredningar. I detta 
arbete har de centrala tillsynsvägledande myndigheterna, främst Naturvårdsverket, Kemika-
lieinspektionen och Socialstyrelsen, en viktig roll att fylla.  

Avgifter 
Kostnadstäckningen i länets kommuner uppgår till mellan 30 % och 60 % vad avser den 
operativa tillsynen enligt miljöbalken. Variationerna indikerar att det råder osäkerhet kring 
beräkningsunderlaget. Avgiftsfinansieringen inom hälsoskydd ligger lägre än inom miljö-
skyddet. Timtaxan, som ligger till grund för beräkning av årliga avgifter och besöksavgifter, 
varierar mellan 400 och 700 kr per timme i besökta kommuner. Kommunernas fasta taxor 
följer i allmänhet rekommendationer från Sveriges Kommuner & Landsting.  
 
Enligt miljöbalken gäller principen att förorenaren ska betala, vilket innebär att tillsynen en-
ligt miljöbalken så långt möjligt bör vara avgiftsfinansierad. Mot bakgrund av kommuner-
nas knappa resurser för tillsyn anser Länsstyrelsen att kommunerna bör överväga att höja 
avgiftsnivån. Som exempel kan nämnas att det vid timdebitering för statlig tillsyn debiteras 
en avgift motsvarande 800 kr per timme. 

Samverkan 

VAD SÄGER LAGEN?  
Enligt 26 kapitlet, 6 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheter samarbeta med varandra samt 
med sådana statliga och kommunala organ som ska utöva tillsyn i särskilda hänseenden eller 
som på annat sätt fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten.  
 
Av 26 kapitlet 7 § miljöbalken framgår att en kommun får träffa avtal med en annan kom-
mun om att tillsynsuppgifter som kommunen har ska skötas helt eller delvis av den andra 
kommunen. 
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SAMVERKAN 
Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam nämnd och förvaltning. Habo/Mullsjö, 
Vaggeryds och Jönköpings kommuner delar sedan något år tillbaka en tjänst för djurskydd 
och miljöskydd inom lantbruket. Sävsjö kommun köper tjänst för djurskyddstillsyn av Ek-
sjö kommun. Tranås kommun säljer vissa tjänster inom djurskyddet till Aneby kommun. 
Tranås kommun samverkar inom KÖBYT vad gäller kommunövergripande IT/GIS-
frågor.  
 
Kommunerna på Höglandet har regelbundna samverkansträffar för framtagande av gemen-
samma avgifter, blanketter, rutiner och beslutsmallar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Kommunerna inom GGVV-området samverkar om bl.a. gemensamma avgifter och upp-
handling av kalkning. Dessutom diskuteras en gemensam satsning kring GIS. Samtliga 
kommuner utom Gislaved och Aneby ingår i Miljösamverkan f, som finansieras av kommu-
nerna och Länsstyrelsen under 2006-2007. 
 
De kommuner som har olika former av samverkan är överlag positiva till samarbetet och 
tycker att det fungerar bra och är resurseffektivt. Länsstyrelsen ser nödvändigheten av olika 
former av samarbete mellan kommunerna för att säkerställa tillräckliga resurser och upp-
rätthålla kompetensnivån. Små förvaltningar har ofta svårt att rekrytera och behålla kompe-
tent personal på grund av den utsatthet det innebär att på några få medarbetare ta ansvar 
för hela det omfattande kunskapsområde som miljö- och hälsoskydd utgör. Länsstyrelsen 
ser positivt på tillkomsten av Miljösamverkan f och hoppas att projektet kan permanentas 
och bli en tillgång för samtliga kommuner i länet. 

Kompetensutveckling 

VAD SÄGER LAGEN? 
I 7 § tillsynsförordningen (1998:900) finns krav på att en operativ tillsynsmyndighet ska ha 
personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. 

KOMPETENSUTVECKLING 
Överlag syns kommunerna hantera frågan om inspektörernas kompetensutveckling i sam-
band med ordinarie medarbetarsamtal och i anslutning till nyrekrytering. Ingen av kommu-
nerna har någon förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan. Habo/Mullsjö har 
dock gjort en analys av sitt utbildningsbehov inom kommunens Mål3-ansökan om kompe-
tensutveckling.  
 
Kompetensutveckling bygger till stor del på inspektörens egna önskemål och utbudet av 
utbildning. Tidsfaktorn angavs som det största hindret när det gällde att delta i olika typer 
av utbildningar. Detta gällde särskilt för förvaltningar med få handläggare. Särskild juridisk 
kompetens (miljörätt) saknades vid samtliga förvaltningar. För att kompensera detta nyttja-
des bland annat Länsstyrelsens och SKL:s jurister samt Naturvårdsverkets juristjour.  
 
Nämndledamöterna i de flesta av kommunerna ges utbildning i samband med ny mandat-
period. I hälften av kommunerna håller förvaltningens personal kontinuerlig utbildning vid 
nämndsammanträdena.  
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Vid förvaltningar med få inspektörer ökar kravet på att täcka stora delar av miljöbalkens 
kunskapsområde och det finns sällan möjlighet till specialisering. Hos de mindre kommu-
nerna medför detta svårigheter att rekrytera nya inspektörer med erfarenhet och lämplig 
kompetens. Länsstyrelsen anser att samarbete över kommungränserna, i form av delade 
tjänster och avtal med annan kommun, kan vara ett sätt att säkerställa kompetensförsörj-
ningen. Arbetsplatsen kan bli mer attraktiv om medarbetarna kan ges möjlighet till speciali-
sering och fördjupning.  
 
Fortlöpande utbildning av nämndledamöterna inom sakområdet är enligt Länsstyrelsens 
bedömning viktig. Kommun- och Landstingsförbundet har tagit fram en utbildningsserie 
för förtroendevalda inom miljö- och hälsoskyddsområdet ”Samspel mellan nämnd och kontor – 
en lärande process inom miljötillsynen” respektive ”Utveckla den lokala miljöpolitiken – gör nämndarbe-
tet till en lärande process!” 

Strategiska miljöfrågor 
Vad gäller de strategiska miljöfrågorna t.ex. skydd av allmänna vattentäkter, utbyggnad av 
kommunalt VA-område, energiplanering, avfallsplanering, radonkartläggning, miljöanpas-
sad upphandling, lokalt omhändertagande av dagvatten, vedeldningspolicy, miljöövervak-
ning och miljömålsuppföljning syns kommunerna i länet ha kommit olika långt i sitt arbete. 
I många kommuner förefaller det strategiska arbetet ligga vid sidan av miljönämndens or-
dinarie arbete. 
   
Vid diskussioner om genomförandet av åtgärder för att uppnå de nationella miljökvalitets-
målen framkom att nästan alla kommunerna har påbörjat arbetet med att bryta ner de na-
tionella och regionala miljömålen till lokal nivå. Frågor gällande miljömål, folkhälsomål och 
Agenda 21 hanteras vanligtvis i sektorsövergripande utskott eller råd under kommunstyrel-
sen eller enskilda nämnder. 
 
Det är en styrka om kommunen definierar sina ambitioner med miljöarbetet inom hela den 
kommunala verksamheten. Övergripande miljömål för kommunen bör antas i Miljöpro-
gram eller liknande för att sedan omsättas på nämnd- eller förvaltningsnivå. Om kommu-
nens högsta ledning är tydlig i sina ambitioner får miljöbalkstillsynen större tyngd. Miljö-
nämnden bör delta i det strategiska miljöarbetet oavsett om frågan initieras och drivs av 
tekniska kontoret, näringslivskontoret eller kommunstyrelsen.  

Förväntningar på Länsstyrelsen 
I samband med kommunbesöken har kommunrepresentanterna getts möjlighet att lämna 
synpunkter på mötets genomförande och ge uttryck för sina förväntningar på Länsstyrel-
sens tillsynsvägledningen. Nedan anges de synpunkter som har anförts: 
 

• Det finns fortsatt behov av tillsynsvägledning i form av branschträffar, handläggarträf-
far etc.  
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• Det finns även önskemål om att Länsstyrelsen ska anordna regionala utbildningar, t.ex. 
vad gäller miljömålstyrd tillsynsplanering. 

• Överlag efterlystes kortare handläggningstider i prövningsärenden. 

• Det föreligger stort behov av vägledning i enskilda frågor.  

• Länsstyrelsen bör förmedla nyheter inom olika områden, via nyhetsbrev, e-post och 
liknande. 

• Information till och hjälp med utbildning av förtroendevalda efterfrågades. 

• Ett stort önskemål är länsövergripande samverkan, t.ex. inom Miljösamverkan f. 

• Det är positivt att den egna verksamheten genomgår en extern granskning och att man 
utifrån detta gemensamt kan åstadkomma förbättringar.  

• Det bör införas sanktioner mot kommuner som inte följer lagstiftningen, t.ex. avsätter 
erforderliga resurser för tillsyn. 

• Länsstyrelsen bör bevaka frågor mot regeringen och centrala myndigheter, t.ex. beho-
vet av förändringar i förordningar, föreskrifter och allmänna råd.  

• Länsstyrelsens granskning bör genomföras med kontinuitet. 
• Länsstyrelsen bör bevaka att staten skjuter till medel i samband med nya krav på kom-

munerna.  
• Länsstyrelsen bör påtala för regeringen och berörda myndigheter att kommunerna mås-

te få särskilda medel för att täcka uppkomna kostnader i samband med utökade arbets-
uppgifter. 

• Presidieträffar efterfrågas 
• Länsstyrelsen bör ta tag i saneringen av Munksjön 
• Vidareförmedling av information från naturvårdsverket m.fl. centrala myndigheter ef-

terlyses 
• Översyn av det utvidgade strandskyddet 
• Mera regelbundna handläggarträffar inom hälsoskydd 
• Handläggarträffar med representation från centrala verk och myndigheter 
• Mer tillsyn avseende vattenverksamhet 
• Information inför uppstart av tillsynsprojekt   
• Kommunen bör beredas möjlighet att delta vid sluttäckning av täkter 
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Slutsats och diskussion 
Av 1 kap. 2 § 3 stycket kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform att ”Det all-
männa skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer.” 
 
Vidare framgår av 1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) att ”Bestämmelserna i denna balk syf-
tar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande genera-
tioner tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är för-
enad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa or-
sakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås”. 
 
Det innebär att kommunen har en skyldighet att bedriva en effektiv och likvärdig operativ 
tillsyn i syfte att främja en hållbar utveckling. Därvid gäller att samtliga bestämmelser i mil-
jöbalken ska tillämpas på ett sådant sätt att balkens mål och syfte bäst tillgodoses och att de 
av riksdagen fastställda miljömålen ger ledning vid tillämpningen av miljöbalken avseende 
bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär (prop. 1997/98:45, sid. 8). 
  
Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn utgör en del av Länsstyrel-
sens tillsynsvägledning och syftar till att skapa förutsättningar för en tillsyn som är effektiv 
och mer likvärdig över landet. Målet är att besöka samtliga kommuner med ett intervall om 
tre år. Att genomföra kommunbesök ger Länsstyrelsen en möjlighet att diskutera resursläge 
och organisation med representanter från kommunens och den ansvariga nämndens högsta 
ledning samt att ta del av relevant dokumentation såsom behovsutredning, tillsyns- och 
verksamhetsplaner, avgifter etc. Besöken ger även ökad kunskap om och förståelse för 
kommunernas arbete i allmänhet och tillsynsarbetet enligt miljöbalken i synnerhet 
 
Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR) har tagit fram en skrivelse ”Minimikrav på kommunal 
organisation för myndighetsansvar inom miljöbalken” (bilaga 4). Minimikraven anger vad respektive 
tillsynsorganisation bör uppfylla avseende delegation, personalansvar, lönesättning och 
ekonomi för att undvika att jävsförhållanden ska uppstå. Framtagna minimikrav är ett ut-
tryck för TOFR:s rekommendationer så att Länsstyrelserna och de centrala tillsynsvägle-
dande myndigheterna ska anta samma förhållningssätt och ge tydliga signaler när det gäller 
jävsförhållandena i kommunal organisationer vid uppföljning och utvärdering av den ope-
rativa tillsynen enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom TOFR:s re-
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kommendationer och har tillämpat dem vid granskning av kommunernas organisation 
inom den operativa tillsynen enligt miljöbalken. 
 
Länsstyrelsens granskning och utvärdering av besökta kommuner visar att det finns vissa 
brister i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken. Bristerna står främst att finna i 
otillräckliga resurser, bristande rutiner för uppdatering av reglemente och delegationsord-
ning samt avsaknad av regelbunden bedömning av behovet av operativ tillsyn. Frågan om 
jäv har väckts i två kommuner.  
 
Vidare finns ett behov av att utveckla nämndernas verksamhetsplanering i de delar som av-
ser prioritering och konsekvensanalys samt uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
Avgiftsfinansieringen är generellt låg och bör öka för att erhålla erforderliga resurser för 
den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Kommunerna bör även i större utsträckning än i 
dag nyttja möjligheten till samordning och samverkan för att effektivisera arbetet och bättre 
nyttja varandras kompetenser.  
 
Hos ett antal kommuner finns utrymme för utökad delegation gällande brådskande ären-
den, beslut om handräckning med hjälp av kronofogden, beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad, beslut om miljösanktionsavgift, beslut om föreläggande och förbud förenade 
med viten samt yttranden till Länsstyrelsen i tillståndsärenden enligt 9 kapitlet miljöbalken.  
 
Kommunbesöken visar att det finns ett behov av att se över Länsstyrelsens tidigare beslut 
om överlåtelse av tillsyn. En översyn kommer att ske dels mot bakgrund av kommunernas 
bristande resurser, dels med hänsyn till kommande ändringar i bilagan till förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ökade krav på kommunerna) och dels mot bak-
grund av att flertalet beslut om överlåtelse om tillsynsansvar är tagna innan miljöbalkens in-
förande år 1999 (äldre MF-koder). Vad gäller Habo och Mullsjö kommuner föreligger även 
behov av en översyn med hänsyn till tidigare genomförd nämndsammanslagning. 
 
Med utgångspunkt från resultaten av genomförd uppföljning och utvärdering av kommu-
nernas operativa tillsyn enligt miljöbalken kommer Länsstyrelsen att utveckla sitt tillsyns-
vägledande arbete. Länsstyrelsen kommer bl.a. att ta förnyade kontakter med de kommuner 
där det föreligger risk för jäv och där allvarliga resursbrister konstaterats. Vidare kommer 
Länsstyrelsen att följa upp den operativa tillsynen genom normerande inspektioner och 
genomföra vägledningsträffar med enskilda kommuner utifrån uppkomna behov i syfte att 
skapa förutsättningar för en tillsyn som är effektiv och mer likvärdig i länet.  
 
Slutligen kommer Länsstyrelsen att beakta de synpunkter som kommunerna framfört i den 
löpande tillsynsvägledningen (samverkansgrupper, handläggarträffar m.m.).  

Bilagor 
1. Dagordning för kommunbesök 
2. Frågor att diskutera vid Länsstyrelsens tillsynsvägledande kommunbesök 
3. Checklista: Uppföljning av den operativa tillsynen enligt miljöbalken 
4. Minimikrav på kommunal organisation för myndighetsansvar inom miljöbalken 
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Bilaga 1 
 

 Datum 
2006-10-26 

 

Sida 23/40  

Beteckning 
 

  

 

 

>> Kommun 
>> 

Annelie Johansson 
Miljö- och samhälls-
byggnadsavdelningen 
Tel. 036-39 50 72 
annelie.johansson@f.lst.se 
 
Postadress 551 86 Jönköping 
Besöksadress Hamngatan 4 
Tfn 036-39 50 00 
Fax 036-12 15 58 
E-post lansstyrelsen@f.lst.se 
www.f.lst.se 
Postgiro/bankgiro 3 51 76-7 

Dagordning för kommunbesök & tillsynsvägledning i >> kommun 
den >> kl 9.00- ca 12.00 
 
Intervall:  Besök vart tredje år 
 
Kallade:  Politiker från kommunstyrelsen, AU tillhörande miljö- och byggnämnden, 

förvaltningschefen och eventuellt tjänstemän från miljö- och byggkontoret 
 
Syfte:  Att kontrollera att den operativa tillsynsmyndigheter sköter sina åligganden 

enligt miljöbalken.  
 
 
Dagordning:  
 
1. Tillsyn avseende den lokala tillsynsmyndighetens organisation.  
 
2. Genomgång av antagen behovsutredning och tillsynsplan för den operativa tillsynen 

under innevarande år samt uppföljning och utvärdering av föregående års tillsynsverk-
samheten. 

 
3. Bedömning avseende dokumenterade krav på behovsutredning, verksamhetsregister, 

tillsynsplan samt rutiner för årlig uppföljning och utvärdering i förhållande till tillsyns-
förordningens uppställda krav. 

 
4. Bedömning avseende tillgång till erforderliga resurser och nödvändig kompetens i för-

hållande till tillsynsförordningens uppställda krav. 
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5. Diskussion avseende miljömålens genomslagskraft för tillsyn och prövning. Koppling 

26:1 och 1:1 MB t ex enligt modell för TIM-projektet. 
 
6. Rutiner för sanktioner och åtalsanmälan 
 
7. Uppföljning av meddelade villkor för överlåtelse av tillsyn.  
 
8. Diskussion kring överenskommelser gällande viss typ av tillsynsobjekt 
 
9. Förväntningar på Länsstyrelsens tillsynsvägledning 
 
10. Övriga frågor 
 
 
 
Annelie Johansson 
miljöskyddsdirektör 
 
 
 
Bilaga: 
Frågor att diskutera vid Länsstyrelsens tillsynsvägledande kommunbesök 
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Bilaga 2 

 
Frågor att diskutera vid Länsstyrelsens tillsyns-
vägledande kommunbesök  
 
Kommun:_____________________________________________ 
 
Besöksdatum:__________________________________________ 
 

Allmänt 

1. ORGANISATION 
a) Beskriv organisationen för den politiska nämnd och förvaltning som ansvarar för 
miljö- och hälsoskyddsfrågor, naturvårdsfrågor och strandsskyddsfrågor.  Överens-
stämmer arbetsfördelningen med gällande reglemente (kolla) 
 
b) Finns delegation från nämnden till förvaltningen? Vilka ärenden och till vilken nivå? 
Finns planer på ökad delegation? Finns särskilda rutiner för brådskande tillsynsärenden? 
 
c) Hur är arbetet fördelat mellan handläggarna (bransch/distrikt etc.)? Hur fungerar samar-
betet mellan förvaltning och nämnd? 

2.  PERSONAL 
a) Hur många anställda finns totalt för tillsynsverksamhet (omräknat till årsarbetskrafter)? 
För miljöbalkstillsyn? (miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, jordbruk, täkter, naturvård, 
strandskydd, vattenverksamhet) 
  
b) Finns det tillräckligt med resurser i form av personal och i form av ekonomiska medel 
för att bedriva den tillsyn som behovsutredningen visat behövs? Om det för närvarande 
inte finns tillräckligt med resurser, finns det då någon plan för hur situationen kan förbätt-
ras i framtiden? 
 
c) Bedömer ni att förvaltningen har tillräcklig kompetens (utbildning/ erfarenhet) inom sitt 
ansvarsområde? Vilka grundutbildningar finns representerade bland handläggarna? Finns 
behov av förstärkning inom några ämnesområden – var är behovet i så fall störst? Kan det-
ta täckas genom vidareutbildning? 
 
e) Har ni en plan för kompetensutveckling? Vilka resurser avsätts för kompetenshöjning 
(tid och budget i förhållande till total årsarbetstid respektive årsbudget)? Sker utbildning av 
nämndens politiker? Har ni tillgång till juristhjälp i miljörättsliga frågor? 
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Tillsyn 

3. BEHOVSUTREDNING - TILLSYNSPLAN 
a) Har en utredning gjorts för tillsynsbehovet under innevarande år? Har miljökvalitetsmå-
len utgjort underlag för behovsutredningen? Om inte vad ligger till grund för behovsutred-
ningen? 

 
b) Hur överensstämmer tillgängliga personalresurser med bedömt resursbehov? Har 
genomförda behovsutredningar inneburit att verksamheten fått/kommer att få ökade re-
surser?  
 
c) Finns register över de tillsynsobjekt som kräver återkommande tillsyn? Vad är det för typ 
av objekt och hur många är det? Hur har ni bedömt nödvändig besöksfrekvens? Hur hålls 
registret aktuellt? 
 
d) Finns det en tillsynsplan för innevarande år och vilka ansvarsområden omfattar den i så 
fall? Har nationella och/eller lokala miljökvalitetsmål vägts in? 
 
f) Tvingades förvaltningen på grund av resursbrist (ekonomi/personal) att under förra året 
prioritera bort några tillsynsuppgifter som planerats vid årets början? Har ni för innevaran-
de år redan i verksamhetsplaneringen prioriterat ned/bort viss verksamhet på grund av re-
sursbrist? Om ja – hur har dessa prioriteringar gjorts? 
 
g) Följer ni regelbundet upp tillsynsplanen? Hur utnyttjas resultaten från uppföljningen vid 
planering och prioritering av fortsatt verksamhet? 

4. SAMVERKAN M M 
a) Sker samverkan, eller finns planer på samverkan med andra kommuner enligt 26 kap 7 § 
miljöbalken? 
 
b) Föreligger behov av regional samverkan i mera ordnade former? Är kommunen beredd 
att finansiera sådan verksamhet? Hur skulle ni se ett upplag av en regional samordning 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet? 

5. AVGIFTER 
a) Ungefär hur stor andel av miljöbalkstillsynen täcks av avgifter?  
 
b) I vilken utsträckning använder ni fasta tillsynsavgifter? Vilken är den beräknade timkost-
naden för förvaltningen? 
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6. TILLSYNSBEGREPPET - SANKTIONER M M 
a) Hur ser ni på tillsynsrollen – bör rådgivning eller kontroll vara det dominerande momen-
tet i tillsynen? Försök uppskatta den procentuella fördelningen av nedlagd tid på följande 
tillsynsmoment - planerade tillsynsbesök, utredning av klagomål, ”skrivbordstillsyn” 
(granskning av inkomna dokument etc), information/rådgivning. 
 
b) Vilka erfarenheter har ni av att bedriva tillsyn över kommunala verksamheter? Är till-
synsmyndigheten informerad / ingår i interna diskussioner gällande kommunal planering, 
miljömålsarbetet, avfallsplaneringen etc.   
 
c) Hur många åtalsanmälningar gjordes under föregående år? Hur många miljösanktionsav-
gifter beslutades under föregående år? Hur många av dessa avser den kommunala verksam-
heten? Händer det att tillsynsmyndigheten av hänsyn till näringsverksamhet inte överlämnar 
åtalsanmälan respektive beslutar om miljösanktionsavgift? 
 
7. ÖVRIGT 
a) Har kommunen tagit över något tillsynsområde från Länsstyrelsen enligt bilagan till för-
ordningen om tillsyn? Har ni för avsikt att överta ytterligare tillsyn? 
 
b) Har kommunen tagit över eller har för avsikt att ta över tillsyn över jordbruk (alla utom 
Sävsjö), täktverksamhet (idag endast Tranås, Vetlanda), strandskydd (idag endast Mullsjö) 
respektive naturvård? 
 
c) Vem är det som handlägger naturvårdsärenden i kommunen? Hur och i skede av ärendet 
sker granskning avseende strandskydds- och naturvårdsfrågor i bygglovsbeslut och plan-
ärenden? 
 
d) Kommunens egen verksamhet kan påverka naturen (fysisk planering, tekniska sidans ar-
beten med ledningsdragningar etc). I vad mån samråder man internt med miljökontoret för 
att motverka skador på naturen?  
 
e) Har kommunen fastställda vattenskyddsbestämmelser för alla yt- och grundvattentäkter? 
Om inte vad avser kommunen göra i frågan? Tidsplan? 

8. FÖRVÄNTNINGAR PÅ LÄNSSTYRELSEN 
a) Vilka förväntningar har ni på Länsstyrelsens tillsynsvägledning? 
 
b) Hur ser ni på Länsstyrelsens roll att följa upp och utvärdera tillsynsarbetet? 
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Bilaga 3 

 
Kommun:   _______________________ 
 
Datum:   ___________ 
 
Enkäten besvarad av:  ______________________________________________ 

 
1. Organisation 
 
1.1 Har det skett några förändringar av myndighetens   
organisation sedan föregående kommunbesök?    ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
1.2 Föreligger risk för jäv i den nuvarande organisationen?  ja  nej  
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
1.3 Fungerar samspelet mellan förvaltning och nämnd?  ja  nej  
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
1.4 Tas beslut om föreläggande och förbud på delegation?  ja  nej  
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
1.5 Tas beslut om miljösanktionsavgifter på delegation?  ja  nej  
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
1.6 Tas beslut enligt viteslagen på delegation?  ja  nej  
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
2. Behovsutredning - tillsynsplanering 
 
2.1 Upprättas en årlig tillsynsplan för myndighetens operativa  
tillsyn enligt miljöbalken?     ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
2.2 Har en tillsynsplan gjorts avseende innevarande år?  ja  nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
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………………………………………………………………………………………… 
 
2.3 Utgår tillsynsplanen från en utredning av tillsynsbehovet?   ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
2.4 Vilka delar ingår i behovsutredningen / tillsynsplanen? 
 

 Miljöfarlig verksamhet   BU   TP 
 Hälsoskydd    BU   TP 
 Jordbruk    BU   TP  
 Täkter    BU   TP 
 Kemiska produkter    BU   TP 
 Avfall och producentansvar   BU   TP 
 Naturvård    BU   TP 
 Strandskydd    BU   TP 
 Vattenverksamhet    BU   TP 
 Annat, _______________________________________ 

 
2.5 Fastställs behovsutredningen & tillsynsplanen efter beslut  
i nämnden?    ja, båda   ja, endast ……   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
2.6 Sker fortlöpande uppföljning och utvärdering av  
- behovsutredningen?     ja   nej 
- tillsynsplanen?    ja   nej 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
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2.7 I vilken omfattning har de nationella och regionala miljökvalitetsmålen varit 

styrande för planeringen av den operativa tillsynen? 
 

 stor   mindre   ingen 
 

Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
2.8 Är er behovsutredning och tillsynsplanering målstyrd?  ja  nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
2.9 Har ni övervägt att begära att få ta över tillsyn på delegation  
från länsstyrelsen?     ja  nej 
Avser ni lämna in en sådan begäran?    ja  nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
3. Resurser och kompetens 
 
3.1 Har myndigheten erforderliga personella resurser för 
att bedriva en ändamålsenlig tillsyn?     ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 Har det under det senaste året förekommit att ni av resursskäl  
avstått från att bedriva tillsyn inom några tillsynsområden eller  
att utföra några speciella tillsynsuppgifter?   ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
3.3 Tas beslut om prioriteringar vid resursbrist av berörd 
myndighetsnämnd?      ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
3.4 Tillgänglig arbetskraft 
 
Antal årsarbetskrafter, totalt ……………………......................................................... 
Antal årsarbetskrafter inspektörer eller motsvarande...................................................... 
Antal årsarbetskrafter stödjande personal....................................................................... 
Hur många personer arbetar med tillsyn enligt miljöbalken, exkl stödjande personal: 
 

_____ Miljöfarlig verksamhet 
_____ Hälsoskydd 
_____ Jordbruk 
_____ Täkter 
_____ Kemiska produkter 
_____ Avfall och producentansvar 

_____ Naturvård 
_____ Strandskydd 
_____ Vattenverksamhet 
_____ Annat, 
_____________________________
__________ 

 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
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………………………………………………………………………………………… 
 
3.5 Hur mycket resurser satsas på kompetensutbildning 
av inspektörerna per år?    ______ tim/ _____ kr/anställd 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4. Tillsyn – Inspektion 
 
4.1 Förs register över sådana verksamheter för vilka myndigheten bedriver åter-
kommande tillsyn avseende 
 

Miljöfarlig verksamhet     ja   nej 
Hälsoskydd     ja   nej 
Jordbruk      ja   nej 
Täkter      ja   nej 
Kemiska produkter     ja   nej 
Avfall      ja   nej 
Naturvård     ja   nej 
Strandskydd     ja   nej 
Vattenverksamhet     ja   nej 
 
Annat, ____________________________ 

 
4.2 Utförs regelbunden tillsyn av registrerade tillsynsobjekt?   ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4.3 Erhåller verksamhetsutövaren en skriftlig inspektionsrapport  
från de återkommande tillsynsbesöken?    ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4.4 Sker en genomgång av resultat av inspektionen tillsammans  
med verksamhetsutövaren?     ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4.5 Finns rutiner för att vidtaga omedelbara korrigerande åtgärder vid allvarliga 
avvikelser som uppmärksammats under inspektion?  
 

föreläggande      ja   nej 
förbud       ja   nej 
miljösanktionsavgift     ja   nej 
åtal       ja   nej 
 

Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4.6 Ställs krav på verksamhetsutövaren att inkomma med en 
skriftlig redovisning av utförda åtgärder och tidsplan avseende  
uppmärksammade avvikelser?     ja    nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
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4.7 Sker uppföljande inspektion för att kontrollera att verksamhetsutövaren  
vidtagit påtalade åtgärder?     ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4.8 Vidtar nämnden några åtgärder om verksamhetsutövaren  
inte rättar till påtalade avvikelser?     ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
5. Egenkontroll 
 
5.1 Bedriver berörda verksamhetsutövare en dokumenterad  
egenkontroll?     ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
5.2 Granskas verksamhetsutövarens egenkontroll vid den  
återkommande tillsynen?     ja    nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
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5.3 Agerar nämnden mot verksamhetsutövare som inte följer  
förordningen om egenkontroll?    ja   nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
6. Sanktioner 
 
6.1 Hur många åtalsanmälningar har lämnats till polis eller åklagare  
under innevarande år?     __________ 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
6.2 Hur många beslut om miljösanktionsavgifter har fattas 
under innevarande år?     __________ 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
6.3 Deltar ni i länets samrådsträffar med polis, åklagare och  
tillsynsmyndigheter avseende miljöbrottsbekämpning?   ja  nej 
 
Kommunens kommentar: ............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Länsstyrelsens kommentar: ...................................................................……................. 
 
…………………………………………………………………………………………  
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Bilaga 4 

 

 

TILLSYNS- OCH 
 FÖRESKRIFTSRÅDET 

  

 
2004-12-01 
 
 

 
Dnr 117-6198-04 
Bilaga 3 

 
 
 

      
 
 
 
Samsyn kring frågan om jävsförhållanden i kommunerna 
 
 
Rekommendation från Tillsyns- och föreskriftsrådet 
 
Skrivelsen ”Minimikrav på kommunal organisation för myndighetsan-
svaret inom miljöbalken” är framtagen inom Tillsyns- och föreskrifts-
rådet. Minimikraven anger vad organisationen bör uppfylla avseende 
delegation, personalansvar och lönesättning samt ekonomi för att 
undvika att riskera att jävsförhållanden ska uppstå. Framtagandet av 
minimikraven är ett uttryck för ett önskemål inom Tillsyns- och före-
skriftsrådet att länsstyrelser och centrala tillsynsvägledande myndig-
heter ska uppmärksamma jävsfrågan, anta samma förhållningssätt 
och ge samma signaler vid tillsynsvägledning när det gäller jävsför-
hållandena i kommunal organisation. 
 
Endast en myndighet kan besluta om råd och riktlinjer angående hur 
en rättsregel bör tillämpas (allmänna råd). Rådet kan som samver-
kansorgan inte besluta om allmänna råd. Rådet har diskuterat frågan 
om jävsförhållanden i kommunerna och konstaterar att det föreligger 
ett förslag på samsyn kring frågan, se skrivelsen ”Minimikrav på 
kommunal organisation för myndighetsansvaret inom miljöbalken 
(daterad 2004-09-14)”. 
 
Rådet rekommenderar de tillsynsvägledande myndigheterna att 
verka för föreliggande förslag på samsyn kring frågan om jävsförhål-
landen i kommunerna vid sin tillsynsvägledning. 



KOMMUNERNAS OPERATIVA TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV KOMMUNERNA I JÖNKÖPINGS LÄN 2004-2006 

 

 

38 

 
 
 

 

 

TILLSYNS- OCH 
 FÖRESKRIFTSRÅDET 

   

 
 
2004-09-14 
 
 
 
Tillsyns- och föreskrifts-
rådet 

 
 
 
 

 
 
Minimikrav på kommunal organisation för myndighetsansvaret inom mil-
jöbalken 
 
Av erfarenhet är det omöjligt att exakt ange vilken typ av organisa-
tion som kan anses godtagbar eller inte. I stället har ett par minimi-
krav sammanställts som organisationen bör uppfylla för att undvika 
att riskera att jävsförhållanden ska uppstå. 
 
Delegation 
Kommunens reglemente och delegationsordning skall vara utformade 
så att det finns en tydlig uppdelning av driftsansvar och tillsynsan-
svar. Samma personer (tjänstemän och förtroendevalda) som ska el-
ler kan komma att fatta beslut i tillsynsfrågor skall inte ha beslutsrätt 
när det gäller driftsfrågor av sådana anläggningar som den kommu-
nala tillsynsmyndigheten har tillsyn över. 
 
Personalansvar och lönesättning 
Tjänsteman som arbetar med tillsynsfrågor skall inte stå i direkt be-
roendeställning till chef som samtidigt har driftansvar. Den chef som 
sköter rekrytering samt har ansvar för lönesättning, utvecklingssam-
tal, kompetensutveckling eller dylikt för tillsynspersonal får inte sam-
tidigt ansvara för personal och anläggningar som kan bli föremål för 
tillsyn.  
 
Ekonomi 
Den person eller den nämnd som har budgetansvar för anläggningar 
eller verksamheter som kan bli föremål för tillsyn från den kommuna-
la tillsynsmyndigheten skall inte samtidigt ha budgetansvar för till-
synspersonalen. Medel till tillsyn skall äskas hos fullmäktige friståen-
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de från äskande av medel för anläggningar och verksamheter som 
omfattas av tillsynen.  
 
Bakgrund 
 
Myndigheternas åliggande 
Av 7 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken framgår 
vilka åligganden myndigheterna har när det gäller tillsynen: 
En myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter ska för till-
synsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet 
av tillsyn. Myndigheten ska även ha personal med tillräcklig kompe-
tens för tillsynsarbetet. Tillsynsmyndigheten ska dessutom 

 genomföra en utredning av tillsynsbehovet inom sitt ansvarsområ-
de varje år, utifrån de förutsättningar som råder 

 föra ett register över de verksamheter om fordrar återkommande 
tillsyn 

 upprätta en plan för hur tillsynsarbetet ska bedrivas varje verk-
samhetsår, baserad på behovsutredningen och verksamhetsregis-
ter, samt 

 följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten regelbundet. 
 
Tillsynsvägledning 
Tillsynsvägledning innebär att länsstyrelsen respektive övriga statliga 
myndigheter med tillsynsansvar enligt miljöbalken ska 

• Ge stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna  
• Samordna den operativa tillsynen i länet/landet 
• Följa upp och utvärdera den operativa tillsynen i länets kom-

muner/landet 
Frågor som kan vara föremål för stöd och råd respektive uppföljning 
och utvärdering från de tillsynsvägledande myndigheternas sida är 
t.ex. kommunernas organisation för tillsyn. De tillsynsvägledande 
myndigheterna har möjlighet att i sin vägledande roll ha synpunkter 
på och föra en dialog med enskilda kommuner i sådana frågor. Några 
möjligheter att rättsligen tvinga en kommun att utforma sin organisa-
tion på ett visst sätt finns dock inte. 

ÖVERLÅTELSE AV TILLSYN 

Enligt 10 § tillsynsförordningen får länsstyrelsen överlåta viss tillsyn 
till en kommun. Av bilagan till förordningen framgår vilka områden 
som är möjliga att överlåta. Vid prövning av överlåtelse av tillsyn till 
en kommun ska länsstyrelsen, enligt 11 § tillsynsförordningen, bl a 
beakta kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av 
kommunala verksamheter. Den 15 november 2004 trädde en föränd-
ring av 11 § i kraft. Därmed tydliggjordes att även när ansvarsfördel-
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ningen är olämplig av andra skäl än dem som avses i 3 kap.5 § kom-
munallagen skall länsstyrelsen avslå en ansökan om överlåtelse. Så-
dana andra skäl kan vara en olämplig förvaltningsorganisation 
 
Den 1 september 2003 infördes förändringar i miljöbalken och kom-
munallagen. Ändringen i miljöbalken (26 kap. 4 §) innebär att till-
synsmyndigheten ska återkalla tillsynsuppgiften från en kommun, till 
vilken tillsyn överlåtits, om kommunen ändrar sin nämndorganisation 
så att den strider mot kommunallagens krav på att nämnden inte får 
utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 
Ändringen i Kommunallagen (6 kap. 25 § p3) innebär att en förtroen-
devald eller anställd hos kommunen är jävig i ett ärende som rör till-
syn över sådan verksamhet som han eller hon själv är knuten till. 
 
 

 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


