
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Lina Andersson 
 
 

Tillsyn över miljöbalken 
- kontroll eller rådgivning? 

 
 
 
 
 

Examensarbete 
30 högskolepoäng 

 
 
 
 

Bengt Lundell 
 
 

Förvaltningsrätt/Miljörätt 
 
 

Termin 9 



Innehåll 
SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 2 

1 INLEDNING 3 

1.1 Introduktion 3 

1.2 Syfte och avgränsningar 3 

1.3 Metod och material 4 

1.4 Disposition 5 

2 TILLSYN 6 

2.1 Bakgrund 6 

2.2 Tillsynsbegreppet 8 
2.2.1 Tillsyn i form av regelefterlevnadskontroll med inslag av främjande tillsyn 9 
2.2.2 Tillsyn i form av regelskrivning, tillståndsgivning och inspektion 14 
2.2.3 Tillsyn i form av efterlevnad av arbetsuppgifter och regelkontroll 15 
2.2.4 Tillsyn i form av regelefterlevnadskontroll 17 
2.2.5 Tillsyn i form av granskning 18 
2.2.6 Tillsyn i form av oberoende och självständig granskning genom kontroll 21 
2.2.7 En annan aspekt på begreppet kontroll 23 

2.3 EU:s påverkan på tillsynsbegreppet 24 

2.4 Slutsats 28 

3 TILLSYN ÖVER MILJÖBALKEN 32 

3.1 Bakgrund 32 

3.2 Olika varianter av tillsyn 33 
3.2.1 Förebyggande tillsyn 33 
3.2.2 Tillsynsvägledning och operativ tillsyn 33 
3.2.3 Systemtillsyn 33 
3.2.4 Aktiv eller internt initierad tillsyn samt passiv eller externt initierad tillsyn 35 
3.2.5 Målstyrd tillsyn 35 
3.2.6 Samordnad tillsyn 36 

3.3 Ansvarsfördelning vid tillsyn över miljöbalken 37 
3.3.1 Operativ tillsyn och tillsynsvägledning 37 

3.3.1.1 Operativ tillsyn 37 
3.3.1.2 Tillsynsvägledning 38 

3.3.2 Central, regional och lokal tillsyn 39 
3.3.2.1 Central tillsyn 39 



3.3.2.2 Regional tillsyn 39 
3.3.2.3 Lokal tillsyn 41 

3.3.3 Slutsats 45 

3.4 Tillsynsbegreppet 47 
3.4.1 Miljötillsyn i form av regelkontroll 47 
3.4.2 Miljötillsyn som en oklar definition 48 
3.4.3 Miljötillsyn i Europaparlamentets och rådets rekommendation i form av 

kontroll 50 

3.5 Slutsats 51 

4 ANALYS 54 

BILAGA 57 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 58 
 



Summary 
Because of the many opposing interests in society, supervision becomes 
important as a means to ensure that democratic decisions are implemented. 
It is supervision that ensures that the intentions of the government are 
correctly realized.  
 
The meaning of supervision depends on how the concept is defined. 
Defining supervision is difficult but nonetheless important. Supervision is 
implemented in many different fields, thus creating a wide variety of 
orientations. Research on how supervision works in reality shows that there 
are large differences in implementation. All investigations conclude that 
supervision is defined by either a narrow or a wide notion. The narrow 
notion covers control by following rules and the wide definition, in addition 
to covering rules, also fosters supervision. The way supervision has been 
perceived has varied over time. Generally speaking, supervision was 
initially defined by the narrow notion, followed by the wide notion and then 
again by the narrow notion. The Environmental Code was created in a 
period of transition when the general definition of supervision was in-
between the narrow and the wide notion. Today, environmental supervision 
is very vague, possibly because the Environmental Code was created in this 
transitional phase. This has unfortunately resulted in a vague and 
uncoordinated Environmental Code. A more distinct definition of 
supervision would have lead to better conditions and thus clearer work tasks 
within the supervising authority.  Uniform implementation would also have 
lead to smaller geographical differences. When using a narrow definition of 
supervision, the work is focused on following laws. However, when 
supervision is influenced by the wide notion, there is always the possibility 
that local variations arise due to different interpretations. The definition of 
supervision is affected by what is meant by advices and directions. 
Generally speaking, advices and directions are considered an optional 
commitment. If advices are interpreted as only voluntary commitments, the 
difference between the narrow and the wide notion becomes very large. If 
however, the notion is intended as an involuntary correction, the difference 
between the narrow and the wide notion becomes trivial. In conclusion, it is 
very important how advices and directions are defined. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle finns många olika intressen och av den anledningen är 
tillsyn viktigt för att kunna säkerställa att de demokratiskt fattade besluten 
efterlevs. Det är nämligen styrmedlet tillsyn som tillförsäkrar att riksdagens 
och regeringens avsikter genomförs på korrekt sätt.  
 
Vad som ingår i tillsynen påverkas av hur tillsynsbegreppet definieras. 
Definitionsfrågan är väldigt viktig men är svår att finna svar på. Tillsyn 
finns inom många olika områden och därmed utförs tillsynen på områden 
med skilda inriktningar. Det har gjorts flera utredningar på hur tillsynen 
fungerar i praktiken och det har framkommit att skillnaderna är stora. 
Gemensamt för utredningarna är att tillsynen definieras antingen som det 
snäva eller det vida tillsynsbegreppet. Det snäva tillsynsbegreppet omfattar 
regelefterlevnadskontroll medan det vida dessutom innefattar en främjande 
tillsyn. Hur tillsynen uppfattas skiljer sig åt över tiden. På det allmänna 
planet har tillsynen gått från att uppfattas som snävt till vidare för att sedan 
återgå till det snäva begreppet. Miljöbalken tillkom i en brytningstid då det 
generella tillsynsbegreppet stod mittemellan det snäva och det vida 
tillsynsbegreppet. Miljötillsynen är väldigt oklar i dagsläget och det kan 
bero på att balken tillkom i den nyss nämnda brytningspunkten. Dessvärre 
har detta lett till att tillsynstillämpningen i miljöbalken har blivit oklar 
istället för samordnad. Om tillsynsbegreppet istället hade preciserats så att 
innebörden blev klar och tydlig hade bättre förutsättningar skapats. Detta 
hade medfört att tillsynsorganets arbetsuppgifter hade blivit tydligare. Det 
hade inneburit att mindre skillnader hade funnits geografiskt eftersom 
tillsynen då hade utförts enhetligt. Om tillsynsbegreppet definieras snävt, 
fokuseras arbetet till att efterfölja lagar. Om synen på tillsyn istället präglas 
av det vida tillsynsbegreppet finns risken att lokala avvikelser uppkommer 
på grund av olika tolkningar av tillsynsinnehållet. Hur tillsynsbegreppet 
definieras påverkas av vad som avses med råd och anvisningar. I vardagligt 
språk anses råd och anvisningar vara ett frivilligt åtagande. Om råden 
definieras på detta sätt, leder det till att skillnaden mellan det snäva och det 
vida tillsynsbegreppet blir enormt stor. Om det emellertid i 
tillsynssammanhanget avses ett ofrivilligt tillrättavisande blir konsekvensen 
härav att skillnaden mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet blir 
obetydligt. Således är det av stor vikt hur råd och anvisningar definieras.   
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Hur fungerar den svenska miljötillsynen? Sverige har överlag ett väl 
utvecklat rättssystem med rättvisa och välgenomtänkta bestämmelser. Vid 
genomförandet av detta arbete har dock framkommit att tillsynen i praktiken 
inte fungerar som önskat. Det är väldigt viktigt att tillsynen fungerar 
eftersom tillsynen ska tillförsäkra att statsmakternas beslut efterlevs i 
samhället. Hur tillsynen definieras har varierat under tidens gång. De två 
olika definitionerna är det snäva och det vida tillsynsbegreppet. Ett snävt 
tillsynsbegrepp är styrt av kontroll och granskning medan det vidare 
tillsynsbegreppet förutom kontroll och granskning även innehåller inslag av 
rådgivning och anvisningar. Tillsyn genom kontroll innebär bland annat 
inspektioner medan rådgivning är mindre ingripande och mindre 
kontrollerande.   
 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur tillsynen över miljöbalken i 
egenskap av styrmedel utförs. Tillsynen ska se till att de demokratiska 
beslut som fattas följs i praktiken. Eftersom tillsynen spelar en viktig roll i 
vårt rättssamhälle är det viktigt att tillsynsbegreppet definieras. Beroende på 
hur tillsynsbegreppet tolkas varierar tillsynsarbetets innehåll. Av den 
anledningen kommer tillsynens innebörd att studeras i syfte att undersöka 
hur tillsynen genomförs samt vilka konsekvenser det får på tillsynsarbetet. 
Jag kommer att analysera tillsynen för att ta reda på om lagstiftningen om 
tillsynen är tillfredsställande eller om lagstiftningen behöver kompletteras 
alternativt göras om. Även tillsynsbegreppet generellt har studerats för att 
utreda hur begreppet används och tolkas samt för att kunna komparera 
begreppsdefinitionerna för den generella tillsynen och miljötillsynen.  
 
Tillsyn används inom flera olika områden och tillsynen skiljer sig åt på de 
olika områdena. För att arbetet inte ska bli alltför omfattande avgränsas 
arbete till det generella tillsynsbegreppet samt begreppsdefinitionen vid 
tillsyn över miljöbalken. Rätten som kommer att studeras är svensk rätt men 
även EG-rätt i de sammanhang det är relevant och av intresse. Jag behandlar 
även tillsynsbegreppets dimensioner där jag har koncentrerat mig på de 
dimensioner som jag anser har störst betydelse för tillsynen. Eftersom jag 
anser att definitionen av tillsynsbegreppet har stor betydelse för tillsynens 
roll som styrmedel, har jag även valt att studera ansvarsfördelningens 
struktur vid tillsyn över miljöbalken. Sammanfattningsvis har jag med 
arbetet velat studera innehållet i tillsynsbegreppet för att sedan kunna 
placera miljötillsynen i relation till det generella tillsynsbegreppet samt 
utvärdera tillsynens roll som styrmedel. 
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1.3 Metod och material 
För att kunna skriva detta arbete har jag studerat lagtext, förarbeten, doktrin 
och rapporter för att kunna fördjupa mina kunskaper i ämnet samt skapa mig 
en översiktlig bild av tillsynsområdet. Först därefter har jag kunnat bilda 
mig en uppfattning om hur jag anser att tillsynen bedrivs i Sverige. Sedan 
har jag beskrivit hur tillsynen fungerar samt analyserat rätten och framfört 
personliga åsikter och förslag på förbättringar inom rättssystemet. Jag har 
valt att separera den allmänna tillsynen och tillsynen över miljöbalken för 
att underlätta med att hålla isär de två områdena samt göra det enklare för 
läsaren att kunna komparera dem. Eftersom arbetet innehåller såväl det 
generella tillsynsbegreppet som det miljörättsliga, ligger arbetet både inom 
det förvaltningsrättsliga och inom det miljörättsliga området. Genom hela 
arbetet kan tillsynsbegreppets utveckling följas och den röda tråden genom 
arbetet är det snäva och det vida tillsynsbegreppet och hur tillsynsbegreppet 
har definierats under årens gång. Eftersom tillsynsbegreppet genomsyrar 
hela arbetet, har arbetet en komparativ inriktning.   
 
Den litteratur och doktrin som jag främst använt mig av är ”Förvaltning, 
stat och samhälle” skriven av Lennart Lundquist, Rothsteins (red) ”Politik 
som organisation, Förvaltningspolitikens grundproblem”, ”Offentlig tillsyn 
enligt miljöbalken”, författad av Rikard Setterlid samt ”Fågelperspektiv på 
rättsordningen – vänbok till Staffan Westerlund” av Basse, Ebbesson och 
Michanek (red).  
 
Jag har även haft nytta av utredningar och rapporter i arbetet. Rapporter har 
i och för sig inte samma tyngd som till exempel förarbeten eftersom de är en 
mjukare form av källa men de har ändå hjälp mig spegla hur tillsynen ser ut 
och fungerar i praktiken. Ett problem kan vara att olika gruppers åsikter 
presenteras i källorna men jag har ändå valt att använda mig av rapporterna. 
Den rapport som jag har haft störst glädje av är ”Statlig tillsyn av 
kommunerna”, av Riksrevisionsverket men jag har även haft användning för 
bland annat Riksdagens revisorers ”Riksdagens revisorers förslag angående 
tillsyn – innebörd och tillämpning”, 1994/95:RR9, Naturvårdsverkets 
”Svensk miljötillsyn”, rapport 5274 samt Statskontorets ”Statens tillsyn över 
verksamhet i landsting och kommuner, Rapport till Den parlamentariska 
regionkommittén (PARK) och avregleringsutredningen”, 1998:8.  
 
Självfallet har jag använt mig av lagtext och då framförallt 26 kap. 
miljöbalken samt tillsynsförordningen. Därutöver har även annat material 
använts såsom förarbeten, både departementspromemorior, statens 
offentliga utredningar och propositioner. De som har varit viktigast har varit 
”Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen”, 
Ds 2000:67, ”Statlig Tillsyn, Granskning på medborgarnas uppdrag”, SOU 
2002:14 samt proposition 1997/98:45, Miljöbalken. I viss mån bygger 
rapporterna och förarbetena på varandra och därför har jag försökt använda 
mig av det material som har varit nyast eller mest utförligt och relevant.  
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För övrigt har jag använt mig av material angående Europeiska Unionen 
som är publicerat i Europeiska gemenskapernas offentliga tidning.  
 

1.4 Disposition 
Efter det inledande kapitlet redogör jag för hur tillsynsbegreppet definieras 
på ett allmänt plan. Synen på vad som innefattas i tillsynsbegreppet har 
förändrats över tiden och därför presenteras innebörden av tillsyn 
kronologiskt från år 1985 fram tills idag. Arbetet är skrivet ur ett 
utvecklingsperspektiv för att kunna studera hur tillsynen har förändrats. 
Därefter beskrivs i kapitel tre hur tillsynen över miljöbalken är uppbyggd. I 
kapitlet behandlas olika dimensioner inom tillsynsbegreppet med förklaring 
av vad dess innebörd är och vad de olika dimensionerna har för 
konsekvenser för tillsynsarbetet. Arbetet övergår sedan i 
ansvarsfördelningen vid tillsyn över miljöbalken. I samma kapitel beskrivs 
även hur synen på miljötillsyn har förändrats och detta arbete redogör för 
miljötillsynen från år 1969, då miljöskyddslagen var gällande rätt i Sverige, 
fram tills idag. Slutligen avslutas arbetet med kapitel fyra som är en 
analytisk del som redogör för slutsatser och lösningar som är särskilt viktiga 
för dagens eventuella problem. Under hela arbetets gång presenteras 
analytiskt innehåll parallellt med den materiella rätten samt egna åsikter. 
Efter kapitel fyra finns en bilaga med en del av Europaparlamentets och 
rådets rekommendation av den 4 april 2001 om införande av minimikriterier 
för miljötillsyn i medlemsstaterna.  

 5



2 Tillsyn 

2.1 Bakgrund 
Intresset för tillsyn var under efterkrigstiden tämligen svagt både inom den 
politiska diskussionen och inom den förvaltningspolitiska litteraturen. Vikt 
lades istället vid makt, styrning, reglering och utvärdering. Intresset för 
tillsyn har dock inte alltid varit svagt. Det är dock främst vid skandaler och 
olyckor som intresset ökar eftersom allmänheten vid sådana tillfällen önskar 
få svar på var skuldansvaret ligger samt utkräva ansvar från myndigheter. 
Att det endast finns ett begränsat politiskt intresse för tillsyn kan bero på 
okunskap inom förvaltningen samt begränsade resurser att hantera tillsynen. 
En annan orsak kan vara att tillsyn ofta brukar förknippas med ett 
ålderdomligt och begränsat arbetssätt.1

 
Vad som har kännetecknat tillsynens utveckling fram till idag är 
decentralisering och ett ökat ansvar för kommunerna. På senare år har 
intresset för tillsynen ökat, både vad gäller statlig och kommunal tillsyn. En 
möjlig anledning till detta är att tillsynsmyndigheter på eget initiativ har 
bildat nätverk för att sprida erfarenheter och därigenom stärka den egna 
kompetensen. Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket har därutöver 
gett ut en del rapporter om tillsynsfrågor. Tillsynsfrågan har även fått 
uppmärksamhet i samband med privatisering och bolagisering av affärsverk 
och andra offentliga verksamheter. Regeringen beslutade även att se över 
och stärka kontrollen i staten. Att intresset ökade är ingen tillfällighet, utan 
anledningen till det ökade intresset är den allmänna förvaltningspolitiska 
utveckling som koncentrerar sig på frågor om statens inflytande och 
uppgifter. Även det statsfinansiella läget och brister i transfereringssystem 
påverkade intresset. Syftet med de förvaltningspolitiska reformerna var att 
renodla dels statens roll inom den offentliga sektorn och dels förhållandet 
mellan den offentliga och den privata sektorn. Vad som åsyftas med 
renodling i praktiken är avreglering, bolagisering, decentralisering och 
privatisering av offentlig verksamhet. Utöver detta har statlig verksamhet 
överlåtits till kommunerna på samma gång som regleringen av den 
kommunala verksamheten minskats genom den nya kommunallagen och 
genom statsbidrag som är mer generella. Ramlagstiftning, 
flerårsbudgetering och mål- och resultatstyrning är exempel på andra saker 
som också ökat.2

 
Att bygga upp välfärdsstaten genom att styra marknaden med politik fick 
motreaktioner. Motståndarna menade att marknaden skulle förnya politiken 
istället. Gränsen mellan stat och medborgare har blivit klarare och en följd 
                                                 
1 Riksrevisionsverket, Statlig tillsyn – ett förvaltningspolitiskt styrmedel, 1996:10, s. 21-22, 
Ds 2000:67, Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen, 
s. 39. 
2 Riksrevisionsverket, Statlig tillsyn av kommunerna, Dnr 1983:1105,1985, s. 4, 
Riksrevisionsverket 1996:10, s. 23-25. 
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därav är att statens ansvar för individen har begränsats samtidigt som 
valfriheten har ökat. Andra kontaktytor mellan stat och medborgare har 
istället uppkommit som kan vara orsaken till konflikter. Inte sällan medför 
avreglering krav på återreglering och därmed åter igen aktivare tillsyn. Ofta 
finns en stark inre dynamik i förändringsarbetet och det har till följd att det 
statliga inflytandet blir mindre och det kan leda till krav från medborgarna 
att staten åter ska ingripa och korrigera utvecklingen. Sammanfattningsvis 
kan alltså en av- eller omreglering som är genomförd medföra att det 
förändrade regelsystemet ersätts av ett starkare efter protester mot det nya.3

 
De senaste decennierna har samhället som nämnts utvecklats genom 
decentralisering och ett utökat handlingsutrymme för kommunerna. En del 
beslut har dock strävat i motsatt riktning men generellt har detta varit den 
huvudsakliga utvecklingen. Detta i förening med fler ramlagstiftningar har 
inneburit att den statliga tillsynen har ställts inför nya förutsättningar. 
Behovet av tillsyn har ökat eftersom det är betydelsefullt att nationella krav 
följs upp med målet att skillnader mellan kommuner inte får vara för stora. 
Mestadels är det de centrala tillsynsmyndigheterna som ska utge 
tillämpningsföreskrifter samt bevaka att kommunerna inte tar sig friheter 
som inte är tillåtna. Däremot har syftet med ramlagstiftning och 
kommunalisering varit att uppmuntra till lokala handlingskrafter och öka 
flexibiliteten eftersom det finns en vilja att utveckla den lokala demokratin 
och att höja effektivitetsnivån. Istället för att staten ska reglera den lokala 
demokratin ska de som är mest insatta lösa de lokala problemen. Det är 
viktigt att vid tillsyn uppnå en balans utan att legitimiteten förloras. 
Balansen handlar om förhållandet mellan tillsynen och politiken och 
demokratin. I praktiken har avvägningen lett till olika resultat. Inom några 
områden har tillsynens omfattning minskat för att istället lägga vikt vid 
uppföljning och utvärdering. Tillsynen har med andra ord blivit mer 
resultatinriktad. Utfallet har dock inte endast blivit en mer resultatinriktad 
tillsyn, utan kontrollen har även blivit skärpt och det praktiska stödet har 
ökat. Att tillsynen skiljer sig åt är naturligt eftersom det inom olika områden 
finns olika stora risker och konsekvenser.4

 
Anledningen till att granskare finns i det svenska rättssamhället är att 
medborgarna ska kunna få insyn i och kontroll över den offentliga 
verksamheten. Detta är ett sätt för individen att säkerställa att de 
demokratiskt valda politikerna efterlever sina löften. Det är väldigt viktigt 
för medborgarna att få ta del av obehandlad information om hur den 
offentliga verksamheten bedrivs. I dagens samhälle agerar nämligen inte 
bara de förtroendevalda utan handlings- och tolkningsutrymme ges även till 
tjänstemän.5 Tillsynen är alltså ett sätt att upprätthålla respekten för 
folkviljan som den uttrycks i lagar. Dessutom är tillsynen en bekräftelse på 
att medborgarna har förtroende för varandra och för den verksamhet som 

                                                 
3 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 25-30. 
4 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 32-33. 
5 Ahlbäck, Shirin, Varför behövs granskarna? Delkapitel i Politik som organisation – 
Förvaltningspolitikens grundproblem, Rothstein (red.), Stockholm, 2001, s. 287. 
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bedrivs i samhället. Sammanfattningsvis har tillsynen en stark symbolisk 
betydelse.6  
 

2.2 Tillsynsbegreppet 
Begreppet tillsyn nämns i olika begreppsdefinitioner hos 
tillsynsmyndigheterna och innebörden kan vara svår att reda ut. Förutom att 
det finns så många olika kombinationer med ordet tillsyn kan olika 
verksamhetsområden tolka innebörden av uttrycken på olika sätt. Mer om 
detta i kapitel 2.2.1 och framåt. Nedan följer en del av utredarnas slutsatser 
angående tillsynens begreppsdefinition från SOU 2002:14. 
 
Operativ tillsyn, omedelbar tillsyn och primär tillsyn betyder samma sak 
men det vanligaste av de tre uttrycken är operativ tillsyn. Innebörden av 
uttrycken är tillsyn som utövas direkt gentemot tillsynsobjektet. Den 
operativa tillsynen benämns på olika sett beroende på hur initiativet till 
tillsynen tas. Begrepp som används är egeninitierad och externt initierad 
tillsyn. Egeninitierad tillsyn kallas även för systematisk eller planerad 
tillsyn. Fler uttryck som finns är aktiv, passiv och reaktiv tillsyn. Aktiv 
tillsyn innebär tillsyn som bedrivs på tillsynsmyndighetens eget initiativ i 
tämligen planerade former. Passiv tillsyn kan anses vara ett mindre lyckat 
uttryck eftersom det associerar till något som är likgiltigt.7

 
Den direkta motsatsen till operativ tillsyn är normerande eller vägledande 
tillsyn som istället talar om hur tillsynsarbetet bör utföras. 
Tillsynsvägledning kan också betyda uppföljning, utvärdering och 
samordning av den operativa tillsynen. Utredningen ser det som negativt att 
tillsynsvägledning kan betyda så många olika saker. Däremot anser 
utredarna att det är positivt att uppföljning och utvärdering sker men det bör 
inte benämnas tillsynsvägledning.8

 
Ytterligare tre vanliga begrepp är lokal, regional och central tillsyn. 
Begreppen förtäljer inte något om tillsynsarbetets karaktär, det vill säga det 
går inte att utläsa om tillsynen ska ske i form av tillsynsvägledning eller om 
tillsynen ska utövas på annat sätt.9

 
Innebörden av fördjupad tillsyn är att tillsynsmyndigheten grundligt 
analyserar en fråga utan att frågan är initierad av en anmälan. Fördjupad 
tillsyn kan även benämnas riktad tillsyn eller tematillsyn.10

 
En annan viktig skillnad är betydelsen av begreppen direkt och indirekt 
tillsyn. Vad som avses med direkt tillsyn är att myndigheten själv utför 
tillsynen i form av inspektioner, platsbesök med mera. Indirekt tillsyn 
                                                 
6 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 15-16.  
7 SOU 2002:14, Statlig Tillsyn, Granskning på medborgarnas uppdrag, s. 93-94. 
8 SOU 2002:14, s. 94. 
9 SOU 2002:14, s. 94. 
10 SOU 2002:14, s. 95.  
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innebär istället att tillsynen främst utgår från uppgifter som lämnats av 
tillsynsobjektet i samband med dennes egentillsyn eller egenkontroll. Den 
indirekta tillsynen ökar mer och mer i omfattning. Benämningen på den 
indirekta tillsynen kan även vara systemtillsyn, vilket kanske stämmer bättre 
överens med innebörden eftersom tillsynen går ut på att kontrollera de 
uppgifter som har lämnats av verksamhetsutövaren. Vid systemtillsyn är det 
betydelsefullt att den objektsansvariga har tillfredsställande metoder för att 
själv kunna upptäcka fel och brister samt snabbt kunna rätta till felaktigheter 
som har uppstått.11

 
Ett frekvent förekommande uttryck i rättsliga sammanhang är 
laglighetsprövning. I vissa situationer förekommer begreppet 
laglighetsprövning i samband med laglighetstillsyn. Det är inte helt säkert 
vad uttrycket innebär men det torde vara att tillsynen endast är koncentrerad 
till att kontrollera att lagliga formkrav har iakttagits. Enligt utredningen 
beaktas i detta fall inte situationer där myndigheternas egna 
tillämpningsföreskrifter inte följs utan det är endast riksdagens och 
regeringens bestämmelser som är av intresse och betydelse.12

 
Utöver de begrepp om tillsyn som har nämnts ovan förekommer även andra 
uttryck för tillsyn. Exempel på andra begreppsdefinitioner är förebyggande 
tillsyn, kontrollerande tillsyn, verksamhetstillsyn, individtillsyn, löpande 
tillsyn, tematisk tillsyn och samordnande tillsyn.13 Beroende på att det finns 
så många olika begreppsdefinitioner uppstår oklarhet i hur tillsyn bör 
utövas. Eftersom otydlighet föreligger angående tillsynsbegreppet blir det i 
praktiken svårt att utöva tillsynen på ett korrekt sätt.14 Nedan presenteras 
följden av oklarheten där olika utredningars syn på tillsyn presenteras 
kronologiskt i syfte att utreda hur definitionen av tillsynen har förändrats.  
 

2.2.1 Tillsyn i form av regelefterlevnadskontroll 
med inslag av främjande tillsyn 

Tillsyn finns i de flesta bestämmelser om statlig tillsyn men det som åsyftas 
kan vara flera olika saker; såsom efterlevnad av viss lag, viss verksamhet, 
viss organisation eller vissa objekt. Hur tillsynen utövas varierar också. Med 
tillsyn kan avses en kontrollfunktion, ett samordnings- och planeringsansvar 
samt rådgivnings- och utvecklingsarbete. Med andra ord varierar tillsynen 
beroende på vilket område som står i fokus. Det finns även olika typer av 
tillsynsorgan som arbetar i organisationsformer med flera hierarkiska nivåer 
i relationen mellan stat och kommun. Regleringen av tillsyn kan likaledes 
vara generell, vilket då innebär att den gäller både stat/kommun och 
näringsliv/enskilda. Tillsynen är följaktligen svår att definiera eftersom den 
förekommer i många olika former.15

                                                 
11 SOU 2002:14, s. 95.  
12 SOU 2002:14, s. 96.  
13 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 7, SOU 2002:14, s. 94, 111. 
14 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 7-8. 
15 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 17-19.  
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Tillsynsbegreppet används som nämnts i de flesta författningar men många 
olika begrepp används för att definiera tillsynsfunktionen. Exempel på 
begrepp som används är övervakning, inspektion, kontroll och besiktningar. 
Frågan är om det finns en tanke bakom den språkliga variationen, om de 
olika begreppen anger vilken funktion tillsynen ska ha. Det kan tänkas att 
det finns en skillnad mellan stat och kommun samt på vilket sätt tillsynen 
ska utformas och bedrivas. En viss systematik finns vad gäller vilka begrepp 
som används för att ange tillsynsansvar. En del av tillsynsbegreppen 
avgränsar tillsynsorgans befogenheter till dess rättsliga ansvarsområde 
medan några tillsynsorgan kontrollerar en hel kommun.16

 
Det finns en klar skillnad mellan tillsynsbestämmelserna i lagar och 
förordningar. I lagar skrivs det ofta om tillsyn eller att övervaka 
efterlevnaden av bestämmelserna medan texterna i förordningar mer 
preciserar sina avsikter; till exempel inspektion, kontroll och besiktning. 
Lagtexten anger inte ofta procedurer och tillvägagångssätt för tillsyn, medan 
det däremot preciseras i förordningar. Inom till exempel hälso- och 
sjukvården används både begreppen tillsyn och inspektion. I lagarna anges 
främst vilka som har tillsynsuppgifter tilldelade till sig medan 
förordningarna i första hand behandlar frågor om tillsynsaktiviteter och 
arbetsmetoder.17

 
För övrigt tycks inte de språkliga versionerna innehålla några skillnader vad 
gäller tillsynens syfte eller inriktning. De språkliga variationerna som 
förekommer i författningarna visar generellt inte några skillnader i fråga om 
de bakomliggande motiven för tillsynen eller tillsynens inriktning och 
innehåll. Skillnader kan emellertid utläsas av förarbetena till författningarna. 
Inom områden med kommunalt huvudmannaskap fokuserar tillsynen på 
uppfyllande av övergripande mål, återföring av erfarenheter till 
statsmakterna, lika service för alla medborgare samt individens 
rättssäkerhet. Motiven betraktas som ytterst viktiga och därmed utövas 
tillsyn i form av statlig tillsyn. Dock ska vikt ändå läggas vid att stärka den 
kommunala självstyrelsen och möjligheten till att anpassa en verksamhet 
utefter lokala omständigheter. Inom områden som rör säkerhet och skydd 
för liv och hälsa är frågan inte aktuell om statlig tillsyn behövs eller ej utan 
det anses vara en nödvändighet för att skydda den enskilde individen. I 
denna grupp kan det röra sig om myndighetsutövning mot både offentliga 
och enskilda huvudmän.18  
 
Nedan kommer fem olika lagstiftningsområden behandlas för att analysera 
tillsynens användning inom de olika områdena. Områdena är hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten, skolväsendet, arbetsmiljön och miljöskyddet. 
Rapporten är gjord av Riksrevisionsverket och heter ”Tillsyn över 
kommunerna”.19

 
                                                 
16 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 20-21.  
17 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 21. 
18 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 21, 90-91.  
19 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 21.  
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Inom hälso- och sjukvårdsområdet har det eftersträvats en ökad 
handlingsfrihet för kommuner och landsting. Syftet har varit att stärka 
kommunernas och landstingens roll i samhället genom att minska den 
statliga kontrollen. Att decentralisera kontrollen har lyfts fram i syfte att 
effektivisera verksamheten. Eftersom hälso- och sjukvården har krav på en 
likformig service har det talat för att bibehålla den statliga tillsynen. Det är 
viktigt att ha en statlig kontroll inom detta område för att kunna säkerställa 
den enskildes rättssäkerhet. Kontrollen är också viktig för att kunna 
eftersträva likvärdiga mål som statsmakterna beslutat om. Samtidigt som 
den statliga kontrollen är betydelsefull är intresset stort för att öka det lokala 
inflytandet. En avvägning får helt enkelt göras i varje verksamhetsområde 
och det är av synnerlig vikt att rättssäkerheten och lika tillgång till service 
efterlevs. Principerna för hur tillsynen ser ut inom hälso- och sjukvård ser 
ungefär likadana ut på socialtjänstområdet och inom skolväsendet och 
kommer av den anledningen inte behandlas närmare.20

 
Området arbetsmiljö har som princip att statliga tillsynsmyndigheter ska se 
till att tillsyn utövas samt svara för föreskriftsarbete. Tillsynen utövas 
genom upplysningar, råd, anvisningar eller andra åtgärder som ska verka för 
att en tillfredsställande arbetsmiljö ska kunna åstadkommas. Tillsynen är 
dels kontrollerande, dels främjande. Den kontrollerande funktionen består 
av att kontrollera att bestämmelser efterlevs och den främjande består av 
bland annat rådgivning och stöd. Den kontrollerande funktionen rangordnas 
före den främjande, det vill säga den främjande funktionen är underordnad 
den kontrollerande. Inriktningen på tillsyn på miljöskyddsområdet är 
liknande tillsynen på arbetsmiljöområdet.21

 
I fråga om tillsynens inriktning kan de fem olika lagstiftningsområdena 
delas in i två grupper. Den första gruppen innefattar hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och skolväsende och i den andra ryms arbetsmiljö och 
miljöskydd. Inom områden med uteslutande kommunalt huvudmannaskap 
(den första gruppen) för den löpande verksamheten är tillsynsinriktningen 
bland annat övergripande planering, utvärdering, handledning och 
rådgivning. Detta innebär således att tillsynsmyndigheterna ska arbeta för att 
den kommunala verksamheten utvecklas i enlighet med statsmakternas 
syften. Inriktningen är främjande. Parallellt är tillsynen även kontrollerande 
eftersom tillsynsmyndigheten i efterhand kontrollerar om minimikraven för 
verksamheten är uppfyllda. Vid kommunal verksamhet framstår inte 
regelkontrollen som speciellt stark, utan tillsynsmyndigheten har istället en 
skyldighet att påtala när regler inte efterlevs.22

 
När tillsynen rör offentliga och privata huvudmän (den andra gruppen) är 
tillsynens främsta syfte att kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs 
samt att se till att överträdelse beivras. Vid de här situationerna ges den 
främjande tillsynen en mindre betydelse.23

                                                 
20 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 22-31. 
21 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 31-36. 
22 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 39-40. 
23 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 40.  
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Regelkontroll och den främjande tillsynen finns inom alla fem 
lagstiftningsområden men vilken typ av tillsyn som används beror dels på 
vilket område tillsynen ska utövas på, dels har tiden betydelse. 
Regelkontroll används huvudsakligen på områden som innefattar 
säkerhetsfrågor och rättssäkerhetskrav, vilket enligt min uppfattning faller 
sig naturligt. De allra flesta myndigheter har någon form av tillsyn som ska 
utföras men statsmakterna har däremot inte gett utförlig vägledning för hur 
tillsynsuppgifterna ska utformas och utföras. Därmed har myndigheterna fått 
stor frihet att själva tolka och utforma tillsynen. Det förekommer dessutom 
att tillsynsmyndigheterna inte klargör och presenterar hur de anser att 
tillsynen ska utföras. De myndigheter som har kontrollerande 
tillsynsfunktion har däremot ofta preciserat och definierat hur tillsynen ska 
ske; till exempel med hjälp av inspektion och besiktning.24

 
Myndigheter med kommunalt huvudmannaskap är en exemplifiering av 
myndighet som sällan definierar och uttrycker hur tillsynsrollen ska se ut. 
Ofta skiljs inte ens tillsynen från andra arbetsuppgifter utan 
arbetsuppgifterna utförs parallellt. Det kan till exempel vara vid planering, 
utvärdering, normering, rådgivning och informationsutbyte.25

 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att den statliga tillsynen inte 
utövas på endast ett sätt. Så som begreppet används, kan klart påstås att det 
har en stor spännvidd; allt ifrån den snäva kontrollfunktionen till den vida 
allmänna utvecklingsfunktionen. Statlig tillsyn kan delegeras till kommuner 
och då bedrivs tillsynen med avsikten att främja en utveckling som följer 
statsmakternas. Även kommuner kan vara föremål för tillsyn i form av 
kontroll. Tillsynen omfattar då främst efterlevnad av lagregler. Tillsyn kan 
begränsas på olika sätt. Den kan begränsas till en viss verksamhet, en viss 
lag, en viss organisation eller vissa objekt.26

 
Myndigheters instruktioner ger sällan någon vägledning om hur 
tillsynsuppgifterna ska utformas eller utföras utan myndigheterna har istället 
fått stor frihet att själva tolka och utforma tillsynen. I regel har myndigheter 
som har stor andel kontrollinriktad tillsyn dokumenterat tillsynsuppgiften 
med definierade tillsynsuppgifter. Ofta erbjuds stöd och vägledning för 
regionala organ som ansvarar för den löpande tillsynen. Den 
kontrollinriktade tillsynen utövas oftast genom inspektioner, besiktningar 
och ärendehandläggning. Myndigheter med en allmänt främjande 
tillsynsinriktning inom områden med kommunalt huvudmannaskap 
preciserar inte lika ofta tillsynsuppgifter.27

 
De regler som handlar om tillsyn finns inte uttryckt i de lagar som anger 
allmänna grunder för förvaltningsarbetet. Istället är det vanligt med lagfästa 
grunder för tillsynen för varje särskild gren av förvaltningen. På senare år 
har dock ifrågasatts om en statlig detaljreglering behövs. Den kommunala 
                                                 
24 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 40, 91.  
25 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 41. 
26 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 42, 91.  
27 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 92.  
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kompetensen har stärkts, vilket innebär en betydande förändring av den 
statliga tillsynen av kommunerna. Den ofta kontrollerande 
tillsynsfunktionen har övergått mer och mer på senare tid till 
utvecklingsfrämjande funktioner. Det är främst de centrala 
kontrolluppgifterna som överförts till regionala och lokala organ.28  
 
Tillsynen är sammanfattningsvis ofta dåligt preciserad både vad gäller 
inriktning och omfattning, i synnerhet vad gäller den typ av tillsyn som har 
utvecklingskaraktär inom områden med kommunalt huvudmannaskap. Det 
har framkommit att det råder oenighet såväl mellan som inom olika 
myndigheter huruvida vissa arbetsuppgifter ska ingå i tillsynen eller ej. Att 
inte tillsynsuppgifter kan preciseras medför flera problem. Som exempel 
kan nämnas att statsmakternas avsikter blir svåra att efterfölja eftersom 
myndigheterna ofta själva i stor utsträckning får lov att utforma och tolka 
tillsynsuppgiften. Inte sällan saknas vägledning för hur tillsynsuppgifterna 
ska utformas, vilket leder till att tillsynen utförs på olika sätt på områden 
som är liknande. När tillsynen bestäms på lokal nivå blir det svårt att utreda 
vad tillsyn kostar inom olika områden och vilka resultat som uppnåtts. Det 
enda sättet att kunna få en jämn kostnadsnivå vid tillsyn över landet är att 
precisera tillsynsbegreppet så att det går att fastställa vilken hjälp och 
service som tillsynsmyndigheterna ska ge i samband med inspektioner och 
tillsynsbesök. Ett oklart tillsynsbegrepp är överhuvudtaget inget som är bra 
eftersom det lätt leder till oklarheter mellan tillsynsmyndigheter och 
kommuner samt mellan företag och enskilda angående de regler som gäller. 
En bättre precisering av tillsynsbegreppet är eftersträvansvärd eftersom det 
då är lättare att följa upp och utvärdera tillsynen. Eftersom den nuvarande 
oklara definitionen av tillsynen kan uttrycka sig i till exempel utarbetande 
av föreskrifter och råd eller prövning av tillstånd och besvär blir det svårt att 
bedöma hur produktiviteten och effektiviteten i tillsynsverksamheten har 
utvecklats. Enligt Riksrevisionsverket behövs det ett tydliggörande av vad 
begreppet tillsyn innebär, likaså vad myndigheternas tillsynsuppgifter 
innehåller. Högst sannolikt har begreppet tillsyn i lagar, förordningar, 
instruktioner med mera avsatts för att definiera en kontrollfunktion, det vill 
säga en granskning genom till exempel inspektioner för att uppställda regler 
efterlevs. Detta kan sammankopplas med vad som allmänt menas med 
tillsyn och en konsekvens härutav är en återgång till begreppets 
ursprungliga innebörd. Vidare anser Riksrevisionsverket att normgivning, 
besvärsprövning, utbildning, informationsutbyte samt allmän uppföljning 
och utvärdering inte bör utgöra en del av tillsynsbegreppet.29

 
Riksdagens revisorer har skrivit ett förslag, ”Riksdagens revisorers förslag 
angående tillsyn – innebörd och tillämpning”, 1994/95:RR9, där stor del av 
innehållet hänvisar till Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105. Revisorerna har 
kommit fram till att statlig tillsyn är beroende av lagstiftningens utformning, 
förekomster av relevanta tillämpningsföreskrifter samt tillsynsorganets 
ställning. Riksdagen behöver få tillgång till uppgifter om konsekvenserna av 
sin lagstiftning så att de kan bedöma och förändra reglerna vid behov. Det är 
                                                 
28 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 99, 101.  
29 Riksrevisionsverket Dnr 1983:1105, s. 101-103. 
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också, enligt revisorerna, viktigt att tillsynsmyndigheterna kan överblicka 
gällande regler och därav är det viktigt att reglerna är klara. Regler som är 
oklara är givetvis svåra att följa. För att allmänheten lättare ska kunna 
observera och kritisera ett missförhållande, måste både myndigheter och 
allmänheten smidigt kunna ta del av aktuell information om vilken 
myndighet som ansvarar för tillsynen inom ett område. Revisorerna anser, 
att utöver ett förtydligande angående tillsynen, även regeringen bör bringa 
klarhet i när allmänna råd används som tillsynsåtgärd.30

 
Revisorerna har kommit fram till att många tillsynsmyndigheter ger råd, 
informerar och tillståndprövar uppgifter. Ibland ska tillsynsmyndigheter 
dessutom uppfölja och utvärdera verksamheten. Fördelen med detta upplägg 
är att tillsynsmyndigheten får en större inblick i tillsynsområdet. Nackdelen 
är emellertid att bisysslorna i form av bland annat rådgivning tar för stor 
plats från tillsynsuppgiften. Risken finns även att myndigheterna inskränker 
sina framtida möjligheter till aktiva tillsynsinsatser genom att ge råd och 
tillstånd. Revisorerna anser dock inte att endast tillsyn ska utövas vid 
inspektioner, utan godast resultat uppnås om råd och tillsyn kombineras i 
samband med inspektioner. Tillsynens syfte, enligt revisorerna, är att kunna 
garantera allmänheten och medborgarna att regler och bestämmelser 
efterföljs och det bästa sättet att infria utfästelserna är kontrollerande 
verksamhet. Revisorerna har även studerat egenkontroll och hur den 
påverkar tillsynsmyndigheternas arbete. De anser att det finns risk att 
egenkontrollen kan bli så resurskrävande att det inte finns rum för aktiv 
tillsyn. Revisorerna anser dock att egenkontrollen kan öka under 
förutsättning att den aktiva tillsynen inte minskar eller uteblir. Om 
egenkontroll förekommer ska egenkontrollen emellertid kontrolleras av en 
oberoende tillsynsinsats.31

 
Båda rapporterna stödjer sammanfattningsvis tillsyn som innehåller en 
kontrollfunktion. Tillsynen ska fungera som en oberoende kontroll av den 
självständiga verksamheten som verksamhetsutövaren utövar. 
 

2.2.2 Tillsyn i form av regelskrivning, 
tillståndsgivning och inspektion 

I ”Tillsyn – ett diskussionsmaterial från fyra tillsynsmyndigheter” delger 
Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket och Statens 
Strålskyddsinstitut sina resultat efter att ha studerat tillsynsbegreppet. Inte 
någon av myndigheterna definierar begreppet tillsyn strikt. Inom 
tillsynsbegreppet kan rymmas framtagning av regelverk (föreskrifter), 
godkännanden (utfärdande av tillstånd) samt traditionell tillsyn (inspektion, 
kontroll). Tillsynsmyndigheterna anser att begreppet används inkonsekvent, 
eftersom det utöver inspektion och kontroll används för att definiera en hel 

                                                 
30 Riksdagens revisorer, Riksdagens revisorers förslag angående tillsyn – innebörd och 
tillämpning, 1994/95:RR9, s. 1-2, 7 
31 Riksdagens revisorer 1994/95:RR9, s. 17-18, 21, 24. 
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tillsynsmyndighets verksamhet32. De fyra tillsynsmyndigheterna frågar sig 
om det är nödvändigt med en definition och om tillsynens omfattning inte 
går att bestämma efter tillsynsmyndigheternas arbetsuppgifter. Om en 
preciserad definition av tillsynsbegreppet saknas, blir följden att varje 
verksamhetsutövare själv får definiera tillsynens innehåll med utgångspunkt 
från de förutsättningar som finns i varje enskild bransch. Myndigheterna 
som har skrivit materialet anser att det är väldigt viktigt att fastslå vad som 
innefattas i begreppet tillsyn för att uppnå klarhet och rationalitet i 
användandet av begreppet. Vad som ska omfattas av tillsynsbegreppet är 
enligt författarna ett kärninnehåll bestående av regelskrivning, 
tillståndsgivning och inspektion. Det mer effektiva sättet att sköta tillsynen 
på är enligt de fyra myndigheterna att en tillsynsmyndighet sköter 
tillsynen.33  
 
Rapporten presenterar ett innehåll som främjar tillsyn i form av 
regelskrivning, tillståndsgivning och inspektion. I förhållande till den 
föregående synen på tillsyn, har denna rapport inneburit en utvidgning av 
tillsynsbegreppet. Tillsynen har gått från den rent kontrollerande till en 
bredare tillsyn. 
 

2.2.3 Tillsyn i form av efterlevnad av 
arbetsuppgifter och regelkontroll 

Riksrevisionsverket har gett ut en rapport, ”Statlig tillsyn – ett 
förvaltningspolitiskt styrmedel”, där synen på tillsyn presenteras. Som redan 
nämnts används tillsynsbegreppet i flera olika sammanhang, till exempel vid 
normering, utvärdering, rådgivning och inspektion. Det är dock inte endast 
begreppet tillsyn som används av statsmakterna för att beteckna 
tillsynsfunktioner, utan närmare tjugo olika begrepp har använts. Eftersom 
tillsynen hör till den offentliga maktutövningen är det viktigt att tillsynen är 
klart definierad och lättolkad. I författningar står oftast endast att 
myndigheter ska utöva tillsyn över en verksamhet men vad tillsynen innebär 
preciseras inte, ej mindre hur den ska utövas. Olika förslag på åtgärder mot 
oklarheten i begreppet har framlagts där ett förslag har varit att 
tillsynsbegreppet endast ska omfatta övervakning av hur offentliga organ 
sköter beordrade uppgifter eller att allmänt bara omfatta regelkontroll. Ett 
annat förslag har varit att ersätta tillsynsbegreppet med andra begrepp som 
mer förklarar innebörden av åtgärderna; rådgivning, utvärdering och 
inspektion. Även andra synpunkter har presenterats på förslagen av ändring 
av innebörden av begreppet tillsyn. Det har framförts att rådgivning, 
utbildning och författningsarbete redan är en del av tillsynens uppgifter samt 
att ramen mellan tillsyn, information och uppföljning är konturlös. Förutom 
denna kritik har även meningsskiljaktigheter funnits om att tillsynen 

                                                 
32 Normalt med undantag för stödjande åtgärder som forskning, information, utbildning 
m m.  
33 Finansinspektionen m fl, Tillsyn – ett diskussionsmaterial från fyra tillsynsmyndigheter, 
Stockholm, 1995, s. 11-12. 
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definieras som regelefterlevnad, eftersom alla myndigheter redan ska 
bevaka efterlevnaden av regler. All regelkontroll som myndigheter bedriver 
är emellertid inte tillsyn. Varje myndighet ska till exempel kontrollera att 
inkomna uppgifter är korrekta och att ärenden handläggs på ett korrekt sätt. 
Med tillsyn som förvaltningsuppgift avses vanligen något utöver endast en 
förvaltningsmässig regelkontroll vid hanteringen av ett enskilt ärende. 
Eftersom tillsynen utformas på så många olika sätt och med tanke på att 
lagar och förordningar kan vara av mycket olika karaktär, leder det till att 
tillsynen rent praktiskt blir svår att tolka.34  
 
Den statliga tillsynen bedrivs av myndigheter på central, regional och lokal 
nivå. Begreppet tillsyn kan betyda till exempel normering, utvärdering, 
rådgivning och inspektion. Dock kan olika mönster i innebörden av tillsynen 
urskiljas. I lagar åsyftas ofta tillsyn i form av övervakning av efterlevnad 
medan betydelsen i förordningar istället är inspektion, kontroll eller 
besiktning. I myndighetsinstruktioner talas det emellertid ofta om 
övervakning, uppsikt, överinseende och inseende. Syftet med tillsyn är att 
öka kunskapen inom verksamhetsutövarnas områden.35

 
Tillsynen är väl utvecklad i samhället, men det behöver inte innebära att 
tillsynen är effektiv. Det kan till exempel bero på att regleringen inte är 
ändamålsenlig eller att efterlevnaden av reglerna är svår att övervaka. Det är 
nödvändigt att ha en administration som kan hantera situationen och det är 
också väldigt viktigt att sanktionssystemet fungerar. Hur hög effektiviteten 
är beror på hur stor risken är att bli upptäckt vid regelbrott.36

 
I praktiken ger riksdag och regering myndigheterna stor möjlighet att själva 
utforma verksamheten men myndigheternas tolkning av lagar och 
förordningar måste självfallet harmoniera med beslutsfattarnas åsikter och 
intentioner. När tillsyn utövas finns det inte sällan intressekonflikter och 
därav är det i högsta grad betydelsefullt att myndigheter utövar tillsynen 
självständigt utan att vara partisk till någon av intressenternas fördel. Detta 
är viktigt även för att kunna förstå hur tillsynsverksamheter är organiserade 
inom olika områden. Samtliga verksamheter härstammar från historiska 
processer som kan vara allt från väldigt korta till flera hundra år gamla. 
Synnerligen svårt är det för myndigheterna att agera på politiskt svåra 
områden där riksdag och regering inte fattat klara beslut. De mindre precisa 
besluten innebär inte i sig bristande beslutskapacitet, utan det kan istället 
vara politiskt rationellt att fatta mer allmänna beslut eftersom 
myndigheterna då själva får identifiera gränserna för vad som är möjligt. 
Arbetet med tillsyn blir därmed mer rationellt eftersom onödiga frågor till 
regeringen undviks vid genomförandet. Hur myndigheternas tillsynspraxis 
utvecklas kan även vara styrd av hur resurssituationen ser ut. Om 
tillsynsmyndigheten har hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser kan 
det få till följd att tillsynsmyndigheten utvecklar mer eller mindre informella 

                                                 
34 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 7-8, 12-13.  
35 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 7, 15.  
36 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 18. 
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principer för hur hårt brister och regelbrott ska bedömas och tillsynen 
utövas.37

 
Denna rapport främjar regelefterlevnad. Tillsynen ses som ett 
förvaltningspolitiskt styrmedel för att främja regelefterlevnad.38  
 
I betänkandet ”I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för 
staten” redogör Förvaltningspolitiska kommissionen för sin ståndpunkt 
angående begreppet tillsyn. Kommissionen anser att riksdagen har en alltför 
svag ställning i kontrollverksamheten och det är ett demokratiskt problem. 
Ett förslag att lösa det demokratiska problemet är enligt kommissionen att 
införa ett oberoende revisionsorgan underställt riksdagen. Det innebär enligt 
kommissionen en risk att det politiska ansvaret tunnas ut när frågor, istället 
för att hamna under den offentliga tillsynen, blir en diskussion mellan 
experter. Istället borde riksdagen få ökad befogenhet att kontrollera och 
granska verksamheter. Istället för interna experter, bör oberoende 
sakkunskap anlitas så att metoder för kontroll kan utvecklas samt för att 
utvärdera tillsynen. För övrigt stämmer kommissionens syn på tillsyn 
överens med de åsikter som presenterats i rapporten 
Riksrevisionsverket 1996:10 och således anser även kommissionen att 
regelefterlevnad är ett bra sätt att kontrollera tillsynen på.39  
 
Synen på tillsyn i Riksrevisionsverkets rapport och i betänkandet SOU 
1997:57 är tämligen vid eftersom tillsynen ska vara ett förvaltningspolitiskt 
styrmedel för att främja efterlevnad av normer och regler. Den vanligaste 
formen av tillsyn är kontroller i efterhand. Tillsynen har i och med denna 
rapport blivit betydligt vidare än då den föregående rapporten gavs ut. 
 

2.2.4 Tillsyn i form av regelefterlevnadskontroll 
Statskontoret har gett ut en rapport, ”Statens tillsyn över verksamhet i 
landsting och kommuner”, som är en rapport till Den parlamentariska 
regionkommittén och Avregleringsutredningen. Statskontoret ifrågasätter 
om avvägningen mellan kontrollerande tillsyn och förebyggande stöd och 
rådgivning är rimlig. Fördelningen är cirka en tredjedel kontrollerande 
tillsyn och två tredjedelar stöd och rådgivning. Statskontoret definierar 
tillsyn som ”åtgärder i syfte att kontrollera efterlevnaden av lag eller 
bestämmelser utfärdade med stöd av lag”.40  
 
Traditionellt har tillsyn utövats genom efterlevnad av lag och bestämmelser 
utfärdade med stöd av lag. Reglerna bildar i nästa led utgångspunkt för den 
operativa eller direkta tillsynen. De centrala tillsynsmyndigheterna 

                                                 
37 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 33. 
38 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 15. 
39 SOU 1997:57, I medborgarnas tjänst, en samlad förvaltningspolitik för staten, s. 97-98, 
101, 105-107. 
40 Statskontoret 1998:8, Statens tillsyn över verksamhet i landsting och kommuner, Rapport 
till Den parlamentariska regionkommittén (PARK) och Avregleringsutredningen, s. 9, 12. 
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tillhandahåller även program, strategier, handledningar och kurser för 
tillsynen och det betyder att den centrala tillsynen alltmer innehåller 
tillsynsvägledning. En fråga som kan ställas är när vägledningen upphör 
med att vara tillsyn och istället kan definieras som utbildning eller dylikt. En 
följdfråga är hur långt vägledningen kan gå utan att den centrala 
tillsynsmyndigheten tar över ansvaret för tillsynen. Förutom problemet med 
att tillsynen övergår i vägledning eller utbildning, kan jävssituationer uppstå 
eftersom den regionala myndighet som tar emot vägledning senare kan bli 
föremål för systemtillsyn av den överordnade myndigheten. Samma 
situation kan jämväl uppstå med länsstyrelse och kommunal nämnd 
eftersom en kommunal nämnd kan ha ansvar för direkt tillsyn. Om 
dessutom brister finns på den lokala nivån på grund av brister i 
vägledningen kan det vara svårt att kräva ut ansvar trots att 
sanktionsmöjligheter finns. Frågan blir då vilken avvägning som bör gälla 
mellan kontrollerande och stödjande insatser på central, regional och lokal 
nivå.41 Statskontoret anser således att stödjande insatser ställer till problem i 
tillsynen och att tillsynen bör utövas genom regelefterlevnadskontroll.  
 
Definitionen av tillsyn går efter Statskontorets rapport från det vida 
tillsynsbegreppet till det snävare begreppet eftersom rapporten förespråkar 
regelefterlevnadskontroll.  
 

2.2.5 Tillsyn i form av granskning 
I tillsynsutredningens rapport, ”Statlig Tillsyn – Granskning på 
medborgarnas uppdrag”, SOU 2002:14, diskuteras tillsynsbegreppet och 
vilken term som bäst överensstämmer med tillsyn. De begrepp som har 
debatterats är kontrollera, övervaka och granska. Tillsynsutredningen har 
dock kommit fram till att granska bäst stämmer överens med tillsyn 
eftersom aktiv undersökning är viktigt i all tillsyn. Begreppet granskning ger 
uttryck för en process som är avgränsad i tid med en början och ett slut. 
Granskningen behöver dock inte ha ett absolut slut utan granskningen ska 
ske återkommande. Anledningen till att inte begreppet ”kontrollera” valdes, 
är att det begreppet kan indikera ett mer mekaniskt förhållande till objektet. 
När kontroll utförs brukar någon form av provning med mätinstrument vara 
inblandat och då finns inga krav på intellektuell prövning. Kontroll kan 
stundtals också vittna om någon form av styrning, det vill säga ett moment 
av ansvar för tillståndet i kontrollobjektet, och det anser inte 
tillsynsutredningen är förenligt med dess definition av tillsynsbegreppet. 
Begreppet ”övervaka” ansågs av tillsynsutredningen vara en fortlöpande 
process som inte alltför ofta resulterar i slutsatser. De enda situationer då 
resultat kan iakttas är då avvikelser uppkommer.42

 
Någon avgränsning av begreppet statlig tillsyn finns inte i direktiven men 
inom begreppet ryms all tillsyn som beslutats av staten oavsett om den 

                                                 
41 Statskontoret 1998:8, s. 38-39. 
42 SOU 2002:14, s. 25. 
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genomförs av statliga myndigheter, delegerats eller på annat sätt uppdragits 
åt kommuner, landsting eller privaträttsliga subjekt. Tillsynsutredningen 
anser således att statlig tillsyn innefattar tillsyn som är fastställd av staten 
och grundad på lag, oavsett vem som sedan ansvarar för att tillsynen 
verkställs.43

 
Tillsynsutredningen vill att tillsynslagstiftningen ska bli mer enhetlig och 
även att tillsynsbegreppet i andra bestämmelser ska bli mer homogen. 
Tillsyn i form av granskning ska vara just granskning och således ska inte 
utformning av föreskrifter och allmänna råd definieras som tillsyn. Det ska 
gälla även i fall då tillsynen förutsätter att sådana normerande dokument 
finns. Inte sällan används begreppet ”förebyggande tillsyn” men det bör inte 
användas eftersom det bidrar till en minskad tydlighet. Vissa åtgärder, till 
exempel information, rådgivning, dialoger med mera, har ibland samma 
syfte som tillsyn, alltså att medverka till att vissa regler följs, men de bör 
inte kallas för tillsyn. Begreppen operativ tillsyn och tillsynsvägledning bör 
kunna användas inom ytterligare tillsynsområden där mer än en aktör är 
delaktig i tillsynen. I begreppet tillsynsvägledning bör endast vägledning 
som innehåller själva tillsynen avses och således bör inte allmänna råd inom 
sakområdet inkluderas i begreppet. Ofta används begreppen central, regional 
och lokal tillsyn men tillsynsutredningen anser att begreppen inte bör 
användas utan efterföljande precisering i lagar eller anslutande förordningar. 
De olika arbetsuppgifterna inom tillsyn på de olika nivåerna bör definieras i 
termer av uppgifter, befogenheter och relation till övriga nivåer.44

 
Tillsynsutredningen utgår från att tillsynen ska vara en strukturerad 
kombination av regler, organisationer och processer som staten har skapat i 
syfte att garantera medborgarna att uppställda krav blir uppfyllda. 
Tillsynsutredningen föreslår att tillsyn ska ses som ett system som 
innehåller följande element och relationer. 

• En medborgare45 som är berörd av tillsynsobjektet. Tillsynsobjektet 
ska uppfylla de normer som är fastslagna av statsmakterna. 

• Ett tillsynsobjekt som bedöms i enlighet med de fastställda kraven 
som staten ställt upp. 

• En objektsansvarig som är en fysisk eller juridisk person som har det 
yttersta ansvaret för att ett tillsynsobjekt uppfyller de av staten 
uppställda kraven. 

• Ett tillsynsorgan som har till uppgift att granska tillsynsobjektet i 
avsikt att tillse att uppställda krav efterlevs. Tillsynsorganet ska 
meddela objektsansvarig om hur reglerna följs. 

Eftersom samtliga medborgare använder sig av de gemensamma resurserna 
natur, luft och vatten, har medborgaren en befogad rättighet att ställa krav på 
en god livsmiljö eller en tillfredsställande arbetsmiljö. Det finns tre viktiga 
relationer mellan de fyra olika elementen i tillsynssystemet. Relationerna är 
mellan tillsynsobjektet och objektsansvarig, medborgaren och 
tillsynsobjektet samt tillsynsorgan och tillsynsobjekt/objektsansvarig. I den 
                                                 
43 SOU 2002:14, s. 25. 
44 SOU 2002:14, s. 131. 
45 Det kan också vara en grupp medborgare. 
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första relationen har en fysisk eller juridisk person ansvaret för att 
tillsynsobjektet når upp till de krav som är fastställda i de befintliga 
reglerna. Detta ansvarsförhållande är enligt tillsynsutredningen en del av 
tillsynsbegreppet. En följd av detta resonemang är således att tillsyn endast 
kan innefatta förhållanden där det finns en objektsansvarig som kan styra 
tillsynsobjektet. Tillsyn kan således inte omfatta situationer där det inte 
finns någon objektsansvarig för objektet som utsätts för tillsynsåtgärderna. 
Fördelen med att en objektsansvarig måste finnas är att krav på åtgärder på 
grund av brister på ett tillsynsobjekt alltid kan riktas mot en identifierad 
ansvarig. Stundtals påträffas fall då tillsynsobjektet och objektsansvarig är 
samma person.46 Den andra relationen är mellan medborgaren och 
tillsynsobjektet. Medborgaren har rätt att förvänta sig att tillsynsobjektet 
uppfyller de krav och regler som staten har beslutat om. I varje 
tillsynssituation finns det en relation mellan medborgaren och 
tillsynsobjektet. Följaktligen finns det aldrig någon direkt relation mellan 
medborgaren och den objektsansvariga. Det påpekar skillnaden mellan 
tillsyn och överklagande eller skadestånd som påverkansformer. Relationen 
mellan medborgaren och tillsynsobjektet är avgränsad i tid och rum. 
Situationen gäller under en viss bestämd tid till exempel en persons 
sjukhusbesök. Tiden som är bestämd kan, fastän den är bestämd, vara lång 
såsom en persons boendetid på en viss ort. Personen förväntar sig givetvis 
att en miljöfarlig verksamhet i närheten ska följa uppställda miljöregler. Den 
tredje relationen är det förhållande som står för den klassiska 
tillsynsrelationen – relationen mellan tillsynsorgan och tillsynsobjekt. 
Tillsynsorganet ska utöva tillsyn över tillsynsobjektet/objektsansvariga med 
beaktande av gällande lagregler, myndighetsinstruktioner eller 
regleringsbrev. Tillsynen innebär att tillsynsorganet ska fatta beslut mot den 
objektsansvariga avseende hur utformningen av tillsynsobjektet ser ut. 
Besluten kan innefatta allt från att få tillträde till lokaler till att stänga 
verksamheter. Tillsynsorganet är i hög grad oberoende i förhållande till 
tillsynsobjektet och objektsansvariga, vilket är väldigt viktigt med hänsyn 
till rättssäkerheten. Tillsynsorganet ska inte endast vara opartiska, utan 
måste också ingripa självmant då förhållandena påkallar det. Tillsynen är 
väldigt förutsägbar eftersom alla objektsansvariga vet vilka krav som riktas 
mot deras tillsynsobjekt och vilket organ som uppställer kraven. Relationen 
mellan tillsynsorgan och objektsansvarig är offentlig och därigenom skiljer 
sig detta synsätt från andra tillsynsformer.47

 
Tillsynsbegreppet har blivit klarare genom denna rapport eftersom här 
preciseras att tillsyn ska utövas genom granskning. Tillsynsorganet får lov 
att granska tillsynsobjektet i syfte att undersöka om uppställda krav 
efterföljs och vid eventuella brister utdela sanktioner till den 
objektsansvarige. Tillsynsbegreppet är, liksom i föregående rapport, snävt 
vilket innebär att inriktningen på tillsynen i denna rapport är lik den 
föregående.  
 

                                                 
46 Det kan exempelvis vara legitimerad personal inom sjukvården. 
47 SOU 2002:14, s. 141-146.  
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2.2.6 Tillsyn i form av oberoende och 
självständig granskning genom kontroll 

Tillsynsutredningen har studerat tillsynsbegreppet och presenterat sina 
åsikter i slutbetänkandet ”Tillsyn – förslag om en tydligare och effektivare 
offentlig tillsyn”. Nedan följer deras slutsatser. Med begreppet tillsyn ska 
åsyftas ”oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar 
till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som 
följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor 
som har meddelats i anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om 
åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den 
objektsansvarige”. Tillsynsbegreppet används som bekant på flera olika sätt. 
Olika uttryck som förekommer är operativ tillsyn, tillsynsvägledning, 
central tillsyn, omedelbar tillsyn, direkt tillsyn och operativ tillsyn. Flera 
remissinstanser efterlyste därför i samband med tillsynsutredningen en 
definition av begreppet tillsyn. Tillsynsutredningen har kommit fram till att 
tillsyn består av två skilda moment; granskning och ingripande. Med 
granskning menas att tillsynsorganet övervakar tillsynsobjektet genom 
återkommande inspektioner eller på annat sätt. Andra former av granskning 
kan vara granskning av ingivna handlingar och systemtillsyn 
(tillsynsorganet granskar den objektsansvariges egna kontrollsystem). 
Ingripanden innebär åtgärder som vidtas mot ett upptäckt fel. Först och 
främst bör ingripandena ske av fri vilja men går det inte att komma överens 
om en lösning, bör emellertid ingripandet kunna vara tvingande. Det är 
således granskning och ingripande som ska ingå i tillsynsbegreppet.48

 
Utredningens förslag medför en förändring gentemot tidigare 
tillsynsbegrepp genom att själva tillsynen sker i form av granskning och den 
avgränsas från normering (regelgivning, rådgivning) och 
överblicksskapande. Granskningen kan endast ske på områden som är 
lagreglerade, antingen i lagar, EG-förordningar eller i andra författningar. 
En följd därav blir därför att endast tillsynspliktiga verksamheter kan bli 
utsatta för tillsyn genom granskning. Det är också viktigt att tillsynsorganet 
ska agera självständigt och oberoende i förhållande till den tillsedda 
verksamheten. Anledningen till att tillsynsorganet ska vara oberoende är att 
ett beslut ska kunna fattas utan risk för påverkan eller hänsynstagande till de 
objektsansvariga. Dessutom är det inte lämpligt att tillsynsorganet ingår i 
organisationen eftersom det utövas tillsyn mot tillsynsobjektet.49

 
Tillsynsvägledning finns formellt bara inom miljöbalksområdet men 
begreppet har spridit sig till tillsynsmyndigheterna som samordning av 
tillsynen. Även begreppet tillsynsvägledning har olika innehåll inom olika 
tillsynsområden. Tillsynsutredningen valde därför att även definiera 
begreppet tillsynsvägledning och sätta det i relation till andra begrepp inom 
tillsynen.  Tillsynsbegreppet är liktydigt med det som ibland kallas operativ 
tillsyn. Vad som innefattas i tillsyn är den direkta kontakten mellan 

                                                 
48 SOU 2004:100, Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn, s. 21, 47, 50-51. 
49 SOU 2004:100, s. 51. 
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tillsynsobjekt och objektsansvarig i granskningen av tillsynsobjektet. 
Tillsynen omfattar således både de fysiska förhållandena i tillsynsobjektet 
och hela processer eller verksamheter. Det som tillsynsmyndigheten 
granskar beror som nämnts på vad lagstiftningen till den tillståndspliktiga 
verksamheten reglerar. Det kan vara allt från tekniska detaljer till hela 
verksamhetssystem. Tillsynsvägledning innebär en samordning av den 
tillsyn som utövas av tillsynsorgan i en hierarki av centrala, regionala 
och/eller lokala myndigheter. Tillsynsvägledning är tänkt till tillsynsorganet, 
det vill säga en från den objektsansvarige och tillsynsobjektet 
organisatoriskt fristående tillsynsmyndighet. En följd därav är att begreppen 
central, regional och lokal tillsyn är mindre lämpliga eftersom central och 
regional tillsyn kan innehålla endera eller båda av funktionerna tillsyn och 
tillsynsvägledning. Helst vill utredningen helt utesluta uttrycken central, 
regional och lokal tillsyn från sektorslagarna. Utredningen vill tillika gallra 
ut andra oklara begrepp, såsom ”närmare tillsyn” och ”omedelbar tillsyn”.50

 
Det är lätt att tro att tillsynsvägledning inte är tvingande, men i själva verket 
utformas föreskrifter med begreppet tillsynsvägledning. Tillsynsutredningen 
diskuterade av den anledningen begreppet tillsynsvägledning och valde 
mellan två begrepp; samordning av tillsyn eller styrning av tillsyn. Valet 
blev samordning av tillsyn som inrymmer föreskrifter om hur tillsynen ska 
bedrivas, kompetenskrav för den som utövar tillsyn och tillsynsvägledning i 
form av mjukare samordning genom att följa upp och utvärdera tillsynen. 
Dessutom ingår råd och stöd till tillsynsorganen inom ett visst område, 
information och vidareutbildning samt normerande inspektion. Slutligen 
innefattas även förelägganden riktade till tillsynsorgan som begått 
felaktigheter med krav på att avhjälpa bristen samt beslut om att överflytta 
ansvaret för tillsynen till statlig myndighet. Samordningen av tillsynen kan 
innehålla alla ovanstående komponenter eller endast ett fåtal.51

 
Utredningen har även tittat på allmänna råd eftersom många 
tillsynsmyndigheter utfärdar sådana. De allmänna råden har studerats och 
diskuterats eftersom tillsynsmyndigheterna har påpekat förhållandet mellan 
allmänna råd och tillsynsprövning. Innebörden av allmänna råd är generella 
rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon 
kan eller bör handla i en viss situation. Råden är inte bindande, varken för 
myndigheter eller enskilda. En myndighet får lov att utfärda allmänna råd 
utan att ha fått ett stöd för handlingen genom ett bemyndigande. Trots att de 
allmänna råden inte är bindande, har det argumenterats kring att råden bör 
ingå i underlagen för en tillsynsprövning. De borde till en viss del vara 
avgörande vid tillsyn. Allmänna råd faller emellertid utanför 
regeringsformens reglering av normgivningsmakten och därför kan tillsyn 
formellt inte utövas mot råden. Utredningen menar att det trots det inte 
skulle vara något hinder mot att de allmänna råden skulle ha avgörande 
inflytande i en tillsynsprövning. Råden står för en viktig del i vägledningen 
och därför har de i praktiken en stor genomslagskraft i bedömningen av om 
en verksamhet uppfyller föreskrifters uppställda krav. De allmänna råden 
                                                 
50 SOU 2004:100, s. 51-54.  
51 SOU 2004:100, s. 54-55. 
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har till och med omnämnts i rättspraxis (RÅ 1993 ref. 11) där 
Regeringsrätten uttalade att de allmänna råden i normala fall bör följas. Som 
nämnts krävs inget lagstöd för att en myndighet ska kunna utfärda allmänna 
råd, men det förekommer dock att myndigheter tilldelas bemyndiganden för 
att ge råden i fråga.52

 
Många tillsynsverksamma anser att syftet med tillsynen är att vara 
främjande och förebyggande och därmed inte polisiär eller felsökande. 
Utredningens definition av tillsynsbegreppet går därmed emot de 
tillsynsverksamma eftersom utredningens synsätt framhåller en 
kontrollerande och granskande tillsyn. Tillsynsutredningen har dock 
motiverat sitt beslut med att tillsynen kan vara främjande och förebyggande 
genom granskning eftersom granskningens syfte är att medverka till 
efterlevnaden av reglerna inom den tillsynspliktiga verksamheten och är 
därmed förebyggande. Utredningen får stöd av Brottsförebyggande rådet 
som uttalade i sitt remissvar att ”kontrollens viktigaste uppgift är att stärka 
de flesta tillsynsobjekts vilja att följa reglerna”. Kontrollerna genom 
granskning kan dessutom genomföras på olika sätt. Tillsynsmyndigheten 
kan uppfattas som förebyggande och främjande om de till exempel försöker 
påpeka felaktigheter så att rättelsen sker på eget initiativ. Dessutom kan 
tillsynsmyndigheten uppfattas som främjande och förebyggande när de ger 
rådgivning och information.53

 
Sammanfattningsvis anser alltså utredningen att tillsynsbegreppet ska 
definieras snävt genom granskning i form av kontroll. Därutöver har 
utredningen poängterat vikten av att definiera tillsynsvägledning och 
allmänna råd eftersom de anser att de två sistnämnda begreppen har starka 
kopplingar till begreppet tillsyn. Även i den senaste rapporten är alltså 
synen på tillsyn snäv. 
 

2.2.7 En annan aspekt på begreppet kontroll 
Lennart Lundquist har skrivit ”Förvaltning, stat och samhälle” från år 1992. 
Han beskriver sin syn på kontroll och presenterar de problem som enligt 
honom kan uppkomma.  
 
Efterkontroll kan utföras av många olika parter i den parlamentariska 
styrningskedjan, såsom politiska partier, intresseorganisationer, företag, 
massmedier etcetera. Lundquist talar om två variabler som är viktiga vid 
efterkontroll; styrningens reliabilitet och rationalitet. Reliabiliteten ger 
uttryck åt sambandet mellan vad tillsynsorganet vill att tillsynsansvarig 
genomför. Styrningen är totalt reliabel när tillsynsansvarig gör precis vad 
tillsynsorganet vill. Rationaliteten å andra sidan förklaras med hur utfallet 
av styrningen blev. När styrningen är totalt rationell införlivas de effekter 
som åsyftades från början. Syftet med kontrollen är att efterkontrollera att 

                                                 
52 SOU 2004:100, s. 57. 
53 SOU 2004:100, s. 59-60. 
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styrningen implementerats tillförlitligt och fått de tilltänkta effekterna. Om 
de åsyftade effekterna inte har inträffat, kan bristerna åtgärdas. 
Efterkontroller kan även ha syftet att bli legitimerade. Medborgarna väntas 
acceptera styrningen i större utsträckning om det finns mer plats till att 
påverka utformningen. Medborgarna upplever detta som demokratiskt 
riktigt. Självfallet är även det disciplinerande syftet av efterkontrollen 
viktigt. Efterkontroll kan också förekomma i symboliska syften, såsom när 
makthavarna vill ha möjlighet att skjuta upp ett beslut som måste fattas eller 
när verkställighet ska förhindras och en utvärdering startas. 
Sammanfattningsvis kan fastslås att förvaltningskontrollernas syfte är att 
garantera rättssäkerhet medan utvärdering hör till rationaliteten.54  
 
Kontrollen ska utövas av makthavarna antingen genom att vara aktiv eller 
passiv. Vid aktiv kontroll tar myndigheterna initiativ till efterkontroll medan 
passiv kontroll innebär att medborgarna genom anmälan eller överklagande 
initierar efterkontrollen. JO är ett kontrollorgan som utför både aktiva och 
passiva arbetsuppgifter. Lundquist talar också om att efterkontroll kan vara 
rutinmässig eller specifik. Effekten av kontrollen är att när avvikelser 
förekommer kan styrningen återstyras till ursprungssyftet. Återstyrning kan 
ha tre olika syften; fortsättning, förändring och avveckling. Fortsättning 
innebär att samma åtgärder som vid tidigare ingripanden används. 
Anledningen till att samma tillvägagångssätt används är att man är nöjd med 
resultatet eller oense och att det då är enklare att arbetet fortlöper på samma 
sätt som förut än att försöka hitta alternativ. Den vanligaste åtgärden är 
förändring. Förändring kan leda till två sorters återstyrning. Den ena innebär 
att ett felaktigt beslut rättas till vid reliabilitetsfel. Alternativet är att regeln 
eller principen bakom ett beslut ändras vid rationalitetsfel. Den minst 
vanliga kontrolleffekten är avveckling.55

 
Möjligheterna att återstyra varierar beroende på om det gäller statlig eller 
kommunal verksamhet. Ett olagligt eller olämpligt beslut ska kunna 
upphävas och ersättas med ett lagligt och lämpligt beslut. Återstyrningen 
sker efter att beslutet har förklarats ogiltigt. De statliga kontrollorganen kan 
endast upphäva olagliga beslut vid kommunala överklaganden. Någon 
ersättning av nytt beslut kan inte ske, detta med hänsyn till den kommunala 
självstyrelsen. Kommunen kan lämplighetsbedöma och fatta nytt beslut på 
egen hand.56

 

2.3 EU:s påverkan på tillsynsbegreppet 
Riksrevisionsverket har rapporterat att det skedde vissa praktiska 
förändringar när Sverige blev medlem i EU, främst administrativt. Den 
svenska motsvarigheten till tillsyn förekommer inte inom EU men olika 
kontroller finns dock. Kontrollerna är administrativa, ekonomiskt inriktade 

                                                 
54 Lundquist, Lennart, Förvaltning, stat och samhälle, Lund, 1992, s. 240-242, 247-248. 
55 Lundquist, s. 250, 253-254. 
56 Lundquist, s. 254.  
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och innehåller inspektioner av hur normer och krav efterlevs. EU:s system 
inrymmer centrala och lokala insatser genom organ i medlemsländerna och 
kontroller görs regelbundet.57 Det blir allt vanligare att svenska myndigheter 
ska utöva tillsyn över bestämmelser som endast finns i EG-förordningar.58

 
Även Statskontoret har utrett vad EU har inneburit för den svenska statliga 
tillsynen i ”En till syn på tillsyn – hur svenska tillsynsmyndigheter påverkas 
av EU”, 2001:14, och i rapporten har klargjorts hur den svenska tillsynen 
har utvecklats under medlemskapstiden och hur framtiden eventuellt 
kommer att påverka svensk statlig tillsyn. Studien omfattade flera 
myndigheter och många av myndighetsrepresentanterna bedömde att 
tillsynen inom EU jämfört med Sverige generellt är mer inriktad på de hårda 
delarna av tillsyn, det vill säga kontroll och inspektion. Däremot tycks inte 
Sverige ha berörts beaktansvärt av det. EU har en relativt ny metod som 
kallas new approach, vilken avgränsar den rättsliga harmoniseringen av 
produkter till väsentliga krav som måste uppfyllas.59 Bland de 
tillsynsmyndigheter som berörs av den nya metoden har en trend visat sig i 
stor utsträckning gå i motsatt riktning, det vill säga bort från det 
kontrollerande mot en mjukare tillsyn i form av egentillsyn, information och 
rådgivning. Tillsynen vid den nya metoden sker ofta genom 
marknadskontroll, det vill säga kontroll när ett föremål har lanserats på 
marknaden.60

 
Hur tillsynen utformas i medlemsländerna regleras inte i någon större 
utsträckning, utan tillsynen är främst en nationell angelägenhet.61 
Medlemsstaterna är fria att själva utforma tillsynen med reservation för att 
de krav som ställs blir uppfyllda.62 EG-bestämmelserna uttalar som nyss 
nämnts att tillsynen är något som ska skötas på nationell nivå men det finns 
ofta ett krav på att det ska finnas en fungerande rikstäckande myndighet som 
kontrollerar efterlevnaden.63 Det finns dock områden där detaljerade EG-
regler tillämpas. När det finns EG-regler att följa, är möjligheten att tillämpa 
nationella regler nästintill obefintlig. EG-reglerna om tillsyn blir allt fler och 
en följd därav blir att utrymmet för nationella regler och bestämmelser 
minskar.64 Myndigheterna i studien anser i hög grad att tillsynen varierar i 
allt för hög utsträckning mellan de olika medlemsländerna och det skulle 
behöva vidtas åtgärder för att länderna ska komma närmare varandra inom 
tillsynsregleringen. Ett sätt att lösa problemet utan lagstiftning är att ha ett 
frivilligt samarbete mellan länderna. Kommissionens granskning av 
ländernas nationella tillsyn är svag och när tillsynen väl kontrolleras brukar 

                                                 
57 Riksrevisionsverket 1996:10, s. 34. 
58 SOU 2004:100, s. 67. 
59 Statskontoret, En till syn på tillsyn – hur svenska tillsynsmyndigheter påverkas av EU, 
2001:14, s. 4, 9-10, 21. 
60 Statskontoret, 2001:14, s. 10, 27, SOU 2004:100, s. 72. 
61 Det finns dock undantag för tillsynen av EU-stöd som hanteras av Jordbruksverket. 
62 SOU 2004:100, s. 68. 
63 Statskontoret, 2001:14, s. 10. 
64 SOU 2004:100, s. 67, 75. 
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det ske frivilligt genom informella nätverk med svaga kopplingar till 
kommissionen.65

 
I framtiden kan EU påverka Sverige på så sätt att ansvarsfördelningen 
mellan central, regional och lokal nivå kan förändras. Än så länge har inga 
stora förändringar genomförts men det finns förslag på att centralisera 
tillsynen på områdena livsmedel, kemikalier och djurskydd. Det finns 
nämligen i dagsläget stora skillnader geografiskt på hur tillsynen styrs och 
det beror främst på att de centrala verken har begränsade möjligheter att 
styra kommunernas verksamhet samt att kommunerna har svårt att 
upprätthålla en tillräckligt hög sakkompetens. Båda problemen existerade 
även innan Sverige blev medlem i EU men eftersom reglerna har blivit fler 
efter att EG-reglerna har införts i svensk lag och eftersom komplexiteten har 
ökat i lagstiftningen har problemen blivit svårare.66  
 
Kommissionen har föreslagit en del åtgärder för att lösa problemen. Ett 
förslag är att målbaserade trepartsavtal ska kunna slutas mellan 
kommissionen, medlemsländerna och de lokala eller regionala instanser som 
ska genomföra politiken. Tanken är att medlemsländernas regeringar ska 
vara de som blir slutligt ansvariga för att avtalen efterföljs. Kommissionen 
tror att metoden skulle kunna tillämpas på de områden där lokala och 
regionala myndigheter är ansvariga för implementeringen. Resultatet blir att 
de lokala och regionala myndigheterna själva kan utforma genomförandet 
efter de förhållanden som råder på den platsen samtidigt som EU:s krav 
tillgodoses. Kommissionen talar även för att ändra på sättet att lagstifta 
inom EU genom bland annat ökat användande av ramlagstiftning och i 
större grad involvera dem som lagstiftningen vänder sig till. Med all 
sannolikhet skulle det medföra större användning av egentillsyn. Inom 
området som hanterar konkurrens vill kommissionen att reglerna ska 
decentraliseras. Uppgifter som behandlas av kommissionen ska 
decentraliseras67 till de nationella myndigheterna och det medför att 
kommissionen istället kan lägga vikt vid att renodla sin egen verksamhet.68  
 
Kommissionens förslag om samarbete över gränserna har i viss mån 
verkställts genom europeiska tillsynsnätverk, vilket är ett samarbete mellan 
nationella tillsynsmyndigheter. På en del områden finns det till och med 
krav på samarbete och samordning. En följd härav kan bli att det svenska 
systemet med kommunal tillsyn elimineras. Det finns dock inget som tyder 
på att all kommunal tillsyn måste flyttas över till statlig nivå. Kraven på 
kommunerna kan öka gällande kunskapen om EG-regler. Kommunen ska då 
kunna tillämpa EG-rätt samt kunna hantera tillsyn på fler språk än enbart 
svenska.69

 

                                                 
65 Statskontoret, 2001:14, s. 11-12.  
66 Statskontoret, 2001:14, s. 12-13. 
67 Med undantag för områdena läkemedel och flygsäkerhet där centralisering istället sker.  
68 Statskontoret, 2001:14, s. 42-43. 
69 SOU 2004:100, s. 68-69, 73. 
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Europeiska kommissionen har bland annat till uppgift att övervaka 
tillämpningen av fördragen och de övriga rättskällorna i medlemsstaterna. 
Arbetsuppgifterna består exempelvis av att införliva direktiv samt följa upp 
medlemsstaternas tillsyn genom rapportering och inspektioner. Om en 
medlemsstat inte följer aktuella bestämmelser, kan kommissionen avge ett 
motiverat yttrande och om det yttrandet inte följs får kommissionen föra 
frågan vidare till EG-domstolen. Det är inte enbart kommissionen som 
övervakar medlemsländerna, utan inom många områden har ansvaret 
delegerats till EU-myndigheter70. EU-myndigheternas arbete förväntas med 
tiden påverka Sverige och den svenska statliga tillsynen i allt högre 
utsträckning. Antalet EU-myndigheter tilltar konstant. EU-myndigheterna 
kan kontrollera verksamheter i det svenska riket och det innebär en 
förändring för de objektsansvariga på så vis att de kan utsättas för 
inspektion av både nationella myndigheter och EU-myndigheter. Ett annat 
sätt som landet har påverkats av är ökade kostnader för de svenska 
myndigheterna eftersom EU-myndigheterna har förändrat myndigheternas 
verksamhet och arbetssätt. De utökade kostnaderna täcks inte fullt ut av 
gemenskapen och därmed drabbas den svenska statsbudgeten negativt av 
gemenskapens EG-rätt.71

 
Inom EU finns ett problem med hur begreppet tillsyn används. I olika 
sammanhang används olika begrepp utan någon precisering om varför 
skillnader görs. Det blir därmed svårt att reda ut om skillnaden beror på en 
innehållsmässig skillnad eller om det endast är en ordvalsfråga. Samma ord 
översätts också annorlunda i olika dokument, vilket belyses i tabellen nedan. 
 
Svenska  Engelska  Franska 
Inspektion Inspection Contrôle 
Tillsyn Inspection Inspection 
Tillsyn Supervision Surveillance 
Övervakning Surveillance Surveillance 
Övervakning Monitoring Contrôle 
Kontroll Control Contrôle 
Figur 2.3.1 De olika betydelserna av kontroll. 
 
Uppenbarligen saknas en uniform användning av begreppet.72 Däremot 
finns en definition av begreppet kontroll i kontrollförordningen (Förordning 
nr. 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd). 
 

                                                 
70 En EU-myndighet är ett fristående gemenskapsorgan som inrättas genom EU-
förordningar och som bedriver olika slags verkställande, samordnande och administrativa 
verksamheter. Vissa av myndigheterna har även reglerande uppgifter för att säkerställa 
efterlevnaden av olika säkerhets- och skyddsbestämmelser i EU:s lagstiftning och bidrag till 
en fri rörlighet på den inre marknaden.  
71 SOU 2004:100, s. 70. 
72 SOU 2002:14, s. 53. 
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2.4 Slutsats 
Det svenska samhället styrs i stor utsträckning av målstyrning och ramlagar 
vilket innebär att förvaltningen har möjlighet att besluta i frågor med hjälp 
av det egna omdömet. Besluten får lov att fattas självständigt under 
förutsättning att uppställda mål följs. Trots att det svenska samhället är 
inriktat på förtroende och demokrati, behövs tillsyn för att garantera att de 
uppställda reglerna efterlevs. Att definiera tillsyn är en svår uppgift. Tillsyn 
utövas på så många olika områden, samtidigt som innebörden av begreppet 
verkar förändras relativt ofta. Synen på innebörden av tillsynsbegreppet har 
varierat mellan olika utredningar som gjorts under årens lopp och allt 
eftersom tiden har förflutit har synen på tillsyn förändrats. Tillsynens 
innebörd varierar mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet, där det 
snäva innebär granskning och kontroll och det vida istället inriktas på både 
kontroll och granskning samt rådgivning och information.   
 
De flesta rapporter som har studerats innehåller både inslag av kontroll och 
främjande åtgärder där den ena faktorn väger tyngre än den andra. På nästa 
sida presenteras en tabell över hur tillsynsbegreppet har förändrats över 
tiden. 
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Snäv tillsyn Utvidgad tillsyn Vid tillsyn 
1985  
Riksrevisionsverket, 
”Statlig tillsyn av 
kommunerna”, Dnr 
1983:1105 
regelefterlevnad  
 

  

1994/95 
Riksdagens revisorer, 
”Riksdagens revisorers 
förslag angående tillsyn – 
innebörd och tillämpning”, 
1994/95:RR9 
regelefterlevnad 

 
1995 
Finansinspektionen 
m fl, ”Tillsyn, Ett 
diskussionsmaterial 
från fyra 
tillsynsmyndigheter” 
Regelskrivning, 
tillståndsgivning, 
inspektion med 
möjlighet till 
utvidgning 

 
 
1996
Riksrevisionsverket, 
”Statlig tillsyn – ett 
förvaltningspolitiskt 
styrmedel”, 1996:10 
Främja efterlevnad av 
normer och regler, 
efterlevnadskontroll i 
centrum 

 
 
1998 
Statskontoret, ”Statens 
tillsyn över verksamhet i 
landsting och kommuner, 
Rapport till Den 
parlamentariska region-
kommittén (PARK) och 
Avregleringsutredningen”, 
1998:8 
regelefterlevnad 
 

 1997 
Förvaltningspolitiska 
kommissionen, ”I 
medborgarnas tjänst, en 
samlad förvaltningspolitik 
för staten”, SOU 1997:57 
Främja efterlevnad av 
normer och regler, 
efterlevnadskontroll i 
centrum 

2002 
Tillsynsutredningen, 
”Statlig Tillsyn, Granskning 
på medborgarnas uppdrag”, 
SOU 2002:14 
granskning 
 

  

2004 
Tillsynsutredningen, 
”Tillsyn. Förslag om en 
tydligare och effektivare 
tillsyn”, SOU 2004:100 
Oberoende och 
självständig granskning 
genom kontroll 

  
 

Figur 2.4.1 Översikt över hur tillsynsbegreppet har förändrats över åren. 
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 Den första rapporten som presenterats är Riksrevisionsverkets rapport, 
”Statlig tillsyn av kommunerna”, Dnr 1983:1105, från år 1985 där det 
framgår att tillsyn innehåller både en kontrollerade och en främjande 
funktion. Fördelningen mellan de två olika tillsynssätten beror på vad det är 
som ska skyddas. Riksrevisionsverkets åsikt är emellertid att tillsynen ska 
definieras och bli mer kontrollinriktad och kontrollen ska utövas genom 
främst inspektioner. Tillsynsbegreppet är således snävt år 1985.  
 
Riksdagens revisorer har utgett en rapport, ”Riksdagens revisorers förslag 
angående tillsyn – innebörd och tillämpning”, 1994/95:RR9 som 
förespråkar kontroll genom inspektioner men de anser även att råd ska 
kombineras med inspektioner för att uppnå bästa resultat. Egenkontroll är 
också något som riksdagens revisorer kan tänka sig, under förutsättning att 
den aktiva tillsynens omfattning inte förändras. Den delen som innehåller 
kontroll genom inspektioner innebär ett snävt tillsynsbegrepp. Däremot 
menar riksdagens revisorer att det snäva tillsynsbegreppet ska kombineras 
med rådgivning och därmed utgör det en mer främjande typ av tillsyn. Det 
innebär att det främsta sättet att utöva tillsyn på, enligt riksdagens revisorer, 
är genom att använda sig av det vida tillsynsbegreppet, det vill säga kontroll 
med inslag av främjande tillsyn. En viktig synpunkt som framförs i 
rapporten är att kontrollen ska vara oberoende i förhållande till den 
självständiga verksamheten. Tillsynen lutar mer åt det vida tillsynsbegreppet 
efter att denna rapport offentliggjordes fast grundbulten i synen på tillsynen 
faller under det snäva tillsynsbegreppet. 
 
Kort tid efter riksdagens revisorers rapport kom rapporten, ”Tillsyn – Ett 
diskussionsmaterial från fyra tillsynsmyndigheter”. Tillsynsbegreppet 
förändrades från det mer snäva begreppet till ett mer utvidgat begrepp. 
Tillsynsbegreppet lyfts fram som ett kärninnehåll bestående av 
regelskrivning, tillståndsgivning och inspektion. Denna rapport från år 1995 
förespråkar en utvidgning av tillsynsbegreppet.  
 
Bara ett år efter föregående rapport förändrades synen på tillsyn tämligen 
radikalt i Riksrevisionsverkets rapport ”Statlig tillsyn – ett 
förvaltningspolitiskt styrmedel”. Tillsynen sågs vid denna tidpunkt som ett 
förvaltningspolitiskt styrmedel för att främja efterlevnad av normer och 
regler. Riksrevisionsverket frångick dock inte helt synsättet med 
regelefterlevnad i centrum eftersom efterhandkontroll var ett viktigt inslag i 
utövandet av tillsyn. Därmed har synen på tillsyn förändrats år 1996 från det 
mer snäva tillsynsbegreppet till det vida tillsynsbegreppet. Författarna till 
utredningen ”I medborgarnas tjänst, en samlad förvaltningspolitik för 
staten” ansluter sig till rapporten från år 1996. 
 
Kort tid efter åren 1996-1997 vänder synen på tillsyn och återgår till det 
snäva tillsynsbegreppet. Statskontoret utger sin rapport ”Statens tillsyn över 
verksamhet i landsting och kommuner” och där betraktas tillsyn som 
åtgärder i syfte att kontrollera efterlevnaden av lag eller bestämmelser 
utfärdade med stöd av lag. Eftersom kontrollen står i fokus innebär det en 
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återgång till begreppets ursprungliga betydelse, det vill säga tillsynen faller 
åter in under det snäva tillsynsbegreppet.  
 
Fyra år senare är synen på tillsyn fortfarande snäv. I ”Statlig tillsyn – 
Granskning på medborgarnas uppdrag”, SOU 2002:14, talades det om 
tillsyn i form av granskning. Tillsynsorganet ska granska tillsynsobjektet för 
att undersöka om uppställda krav efterlevs. Även år 2002 ses alltså 
tillsynsbegreppet som ett snävt begrepp.  
 
Den senaste rapporten kom år 2004, ”Tillsyn. Förslag om en tydligare och 
effektivare tillsyn” och där definieras tillsynsbegreppet snävt genom 
granskning i form av kontroll. Tillsynen uttrycks som ”oberoende och 
självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om 
tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-
förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats 
i anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder som syftar till 
att vid behov åstadkomma rättelse av den objektsansvarige”. Granskningen 
ska skiljas från regelgivning, rådgivning och överblicksskapande. 
Tillsynsutredningen anser således inte att tillsyn består av tillsynsvägledning 
och allmänna råd men de har uttryckt att det finns ett behov av att definiera 
begreppen eftersom de inte ligger alltför långt ifrån tillsynsbegreppet. En 
skillnad gentemot tidigare tillsynsbegrepp är att granskningen endast kan 
ske på områden som är lagreglerade, antingen i lagar, EG-förordningar eller 
i andra författningar. Det innebär att endast tillsynspliktiga verksamheter 
kan bli utsatta för tillsyn.  
 
Tillsynsutredningen anser dock själv att deras syn på tillsyn är både snäv 
och vid eftersom den innehåller kontroll men även främjande och 
förebyggande tillsyn. Granskningens syfte är att medverka till efterlevnaden 
av regler inom den tillsynspliktiga verksamheten och därmed är tillsynen 
även förebyggande.  
 
I de olika utredningarna har konstaterats att det är osäkert vad 
tillsynsbegreppet innebär och att åsikterna skiljer sig åt. Det har likväl 
funnits två inriktningar, det snäva och vida tillsynsbegreppet. Däremot finns 
det inte någon klar gränsdragning mellan de två inriktningarna.  
 
Sammanfattningsvis har tillsynen från början inneburit kontroll och 
inspektion (snävt tillsynsbegrepp) för att sedan övergå till en tillsyn 
bestående av mer rådgivning, utvärdering och information (vidare 
tillsynsbegrepp). Slutligen har tillsynen återgått till att innehålla kontroll och 
granskning (snävt tillsynsbegrepp). I dagsläget definieras således 
tillsynsbegreppet snävt och tillsynen innebär kontroll och granskning.  
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3 Tillsyn över miljöbalken 

3.1 Bakgrund 
Miljölagstiftningen har utvecklats och arbetats fram successivt under 
1900-talet. Lagstiftningen har tillkommit under lång tidsperiod och därmed 
speglar lagstiftningen de olika uppfattningar och värderingar som har 
funnits under tidens gång. Eftersom lagstiftningen på miljöområdet har 
funnits i många olika författningar, har samma företeelse reglerats i flera 
författningar samtidigt. Konsekvensen därav blev att miljöskyddet utgjorde 
ett svåröverskådligt regelsystem vilket ledde till tillämpningssvårigheter. 
Eftersom lagstiftningen var så ostrukturerad, var en lagstiftningsreform 
efterlängtad. Önskan var att samla miljölagstiftningen i en sammanhållen 
miljöbalk så att miljöområdet blev samlat och lättöverskådligt.73 En 
betydelsefull lag, miljöskyddslagen, antogs år 1969 och därigenom föddes 
miljötillsyn. Tillsynsansvaret lades från början på staten men år 1989 lades 
ansvaret i stor utsträckning på kommunernas miljö- och 
hälsoskyddsnämnder. Detta innebar en kraftig decentralisering av 
tillsynsverksamheten och många resurser blev tillgängliga.74 
Miljölagstiftningen är det lagstiftningsområde där tillsynen har utvecklats 
mest under de senaste årtiondena. Det gäller dels i antalet tillsynsobjekt, 
dels i antalet involverade tillsynsmyndigheter. Förändringen har utökats 
speciellt efter att miljöbalken trädde i kraft år 1999.75  
 
När miljöbalken tillkom upphörde sexton stycken lagar att gälla och bildade 
istället generella bestämmelser i balken.76 Givetvis medförde detta att de 
nya bestämmelserna saknade motsvarighet i de gamla bestämmelserna.77 I 
dagsläget finns alltså miljölagstiftningen samlad i miljöbalken. Miljöbalken 
har, till skillnad från många andra lagar, inget definierat tillämpningsområde 
utan balkens främsta syfte är att tillgodose Sveriges åtaganden från 
Riokonferensen och dess krav på att främja en hållbar utveckling.78 
Miljöbalken är inte det enda lagstiftningsområde som behandlar vissa 
områden. I de fall då en företeelse som kan orsaka skada eller olägenhet för 
människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt 
miljöbalken, tillämpas utöver miljöbalken även bestämmelser i annan lag. 
Det innebär att miljöbalken inte är överställd någon annan lag, utan balken 
gäller parallellt med andra lagar.79 Däremot kan lagkonflikter uppkomma. 
Dessa löses främst genom rättspraxis och de rättsgrundsatser som ska lösa 
konflikter. Rättsgrundsatserna förtäljer att en specialregel går före en allmän 
regel, en norm av högre valör tar över en norm av lägre valör samt senare 

                                                 
73 Setterlid, Rikard, Offentlig tillsyn enligt miljöbalken, Stockholm, 2000, s. 15. 
74 Naturvårdsverket, Svensk miljötillsyn, rapport 5274, 2002, s. 15, SOU 2002:14, s. 33. 
75 SOU 2002:14, s. 34. 
76 2 § lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 
77 SOU 1996:147, Övergångsbestämmelser för miljöbalken: delbetänkande, s. 65.  
78 Setterlid, s. 15, 19.  
79 1 kap. 3 § miljöbalken.  
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stiftad lag har företräde framför tidigare stiftad lag.80 Miljöbalken har 
medfört ett klargörande av skillnaden mellan de centrala myndigheternas 
ansvar för tillsynsvägledning och de regionala och lokala nivåernas ansvar 
för operativ tillsyn.81  
 

3.2 Olika varianter av tillsyn 
Tillsyn används på flera olika sätt och begreppet sammansätts även med 
andra begrepp och bildar på så sätt olika innebörder. Nedan presenteras vad 
som åsyftas med de olika tillsynsbegreppen. 
 

3.2.1 Förebyggande tillsyn 
Vad som innefattas i begreppet förebyggande tillsyn är rådgivning och 
information i enskilda fall samt rådgivning, utredande och uppföljande 
verksamhet av generell karaktär som inbegriper det så kallade 
miljöstrategiarbetet. Tanken bakom den förebyggande tillsynen är att 
identifiera hälso- och miljöproblem, utarbeta handlingsplaner och följa upp 
långsiktiga eller övergripande miljöpolitiska mål.82

 

3.2.2 Tillsynsvägledning och operativ tillsyn 
Med operativ tillsyn åsyftas sådan tillsyn som utövas direkt gentemot den 
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Innebörden av 
tillsynsvägledning avser sådan tillsyn som består i utvärdering, uppföljning 
och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de 
operativa tillsynsmyndigheterna.83 Syftet med att dela in begreppen på detta 
sätt är att kunna skilja på tillsynsmyndigheters huvudsakliga uppgifter i det 
samlade tillsynsarbetet.84

 

3.2.3 Systemtillsyn 
Tillsyn kan utformas som systemtillsyn, vilket innebär att myndigheterna 
granskar verksamhetens egenkontroll. Ett annat sätt att utöva tillsyn på är 
detaljtillsyn, vilket betyder att myndigheterna söker efter brister i den 
aktuella verksamheten. Genom tillsynens utveckling har detaljtillsynen 
dominerat men systemtillsynen tilltar allt mer. Vid systemtillsyn ska 
verksamhetsutövaren driva verksamheten i enlighet med miljöbalkens 
syften. Om verksamheten är tillståndspliktig ligger ansvaret på 

                                                 
80 Setterlid, s. 20. 
81 SOU 2002:14, s. 34. 
82 Proposition 1997/98:45, del 2, s. 266-267. 
83 3 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
84 Ds 1998:50, s. 52.  
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verksamhetsutövaren att villkoren för tillståndet uppnås. Systemtillsynen är 
ett bra sätt att utöva tillsyn på eftersom ansvaret främst ligger på 
verksamhetsutövaren och det är denne som har störst kunskap om 
verksamheten.85

 
Egenkontrollen inriktar sig på att verksamhetsutövaren efterlever 
lagstiftning och villkor i eventuella tillstånd samt redovisar rapporter och 
analysprotokoll med kommentarer om utförda åtgärder till myndigheter. 
Systemtillsyn innebär att tillsynsorganet kontrollerar och utvärderar 
egenkontrollsystemets uppbyggnad, dokumentation och funktion.86 
Tillsynsutredningen från år 2002 anser att primära tanken bakom tillsyn i 
miljöbalken är att den ska bedrivas så att den utökar verksamhetsutövarens 
egen förmåga att handla enligt miljöbalkens syften. För att kunna driva 
verksamheten enligt miljöbalkens mål är det därför grundläggande att ta 
reda på hur verksamhetsutövarens kunskaper ser ut inom dels verksamheten 
och dels för att kunna identifiera och åtgärda miljöproblem i verksamheten. 
Verksamhetsutövaren ska vid systemtillsyn visa att han besitter goda 
kunskaper om verksamhetens påverkan på miljön, att regelbundna 
mätningar görs om sådana finns avtalade, att kontrollprocesser genomförs 
för att undvika miljöstörningar, att undersökningar håller tillräckligt hög 
kvalitet samt att tillräckliga resurser, kompetens, teknik och organisation 
finns. Syftet är således inte att tillsynsmyndigheten ska behöva utföra några 
inspektioner, mätningar eller utredningar. I vissa speciella fall kan dock 
tillsynsmyndigheten vara i behov av att utföra mätningar eller 
undersökningar och då brukar ett externt företag kontaktas. Tidvis 
genomförs stickprov och platsbesök för att tillförsäkra att lämnade uppgifter 
är korrekta.87  
 
I dagens aktuella lagtext går det att återfinna egenkontrollen i olika lagrum i 
miljöbalken. I 2 kap. 1 § miljöbalken stadgas att den som bedriver 
verksamhet är skyldig att visa att förpliktelser efterlevs. Lagrummet 
innehåller systemtillsyn eftersom verksamhetsutövaren självmant måste 
redogöra för att aktuella bestämmelser iakttas. Paragrafen om kunskapskrav, 
2 kap. 2 § miljöbalken, stadgar att det är upp till verksamhetsutövaren att 
införskaffa sig tillfredsställande kunskap som är nödvändig för att driva 
verksamheten. Här förekommer också systemtillsyn eftersom det är 
verksamhetsutövaren som aktivt måste söka kunskap för att tillfredsställa att 
inte människor eller miljö skadas. Även 2 kap. 3 och 4 §§ innehåller krav på 
att verksamhetsutövaren själv ansvarar för att ta reda på vilka begränsningar 
och försiktighetsmått som krävs för att handla i enlighet med miljöbalken 
samt att verksamhetsutövaren endast använder produkter som är godkända 
enligt de krav som finns i balken och i eventuella villkor. 26 kap. 19 § 
miljöbalken innehåller en bestämmelse som fastslår att verksamhetsutövare 
ska planera, kontrollera, utföra undersökningar, lämna förslag till 
kontrollprogram samt lämna förslag till förbättrande åtgärder till 
tillsynsmyndigheten. Det är precis det som nyss har presenterats under 
                                                 
85 Proposition 1997/98:45, del 2, s. 279-280. 
86 Naturvårdsverket, Svensk miljötillsyn, s. 22. 
87 SOU 2002:14, s. 109. 
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systemtillsyn. 26 kap. 19 § samma balk stadgar att verksamhetsutövare som 
utövar miljöfarlig verksamhet ska lämna en miljörapport till 
tillsynsmyndigheten med redogörelse för de åtgärder som har vidtagits för 
att uppfylla villkoren för att få driva den miljöfarliga verksamheten.  Även 
detta har redogjorts för ovan. 26 kap. 22 § miljöbalken innehåller också 
systemtillsyn eftersom bestämmelsen handlar om att verksamhetsutövaren 
måste utföra undersökningar av verksamheten för att säkerställa att den inte 
innebär en olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
Tillsynsmyndigheten får besluta att någon annan ska utföra undersökningen. 
Detta handlingssätt har presenterats ovan under beskrivningen av vad 
systemtillsyn innebär. Sammanfattningsvis används systemtillsyn på flera 
ställen i miljöbalken.  
 

3.2.4 Aktiv eller internt initierad tillsyn samt 
passiv eller externt initierad tillsyn 

Inspektion kan genomföras på olika sätt. Den kan vara antingen akut eller 
planerad, föranmäld eller oanmäld, bedrivas som systemtillsyn och vara 
inriktad på företagens egenkontroll eller bedrivas som detaljtillsyn och vara 
inriktad på att upptäcka enskilda missförhållanden. Den vanligaste typen av 
tillsyn är planerade inspektioner, vilket innebär aktiv eller internt initierad 
tillsyn. Emellanåt får tillsynsmyndigheten även akuta ärenden som är den 
passiva eller externt initierade tillsynen. De akuta fallen innebär att 
tillsynsmyndigheten rycker ut efter initiativ från allmänheten, centrala 
myndigheter, företag eller media. Eftersom myndigheterna har begränsade 
resurser är det angeläget att fördelningen mellan planerad och akut tillsyn är 
noga uträknad.88

 

3.2.5 Målstyrd tillsyn 
Tillsynens syfte är att säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter 
som har meddelats med stöd av balken.89 Syftet är således att 
miljöproblemen ska lösas, inte att kontrollera efterlevnaden av 
detaljbestämmelserna även om det också är en väsentlig del av 
tillsynsmyndighetens uppgift.90 Tillsynen ska medföra att miljöbalkens 
syfte, att främja en hållbar utveckling, kan efterlevas.91 Eftersom tillsynen 
ska medföra att syftet med balken säkerställs, är det viktigt att tillsynen styrs 
av miljökvalitetsmålen.92 Miljökvalitetsmålen bygger på fem grundläggande 
värden som innebär att främja människors hälsa, värna om den biologiska 
mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska 
värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga 
                                                 
88 Ds 2000:67, s. 148-149. 
89 26 kap. 1 § miljöbalken. 
90 Naturvårdsverket, Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, rapport 5347, 2003, 
s. 22. 
91 1 kap. 1 § miljöbalken. 
92 Naturvårdsverket, Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, s. 14. 
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en god hushållning med naturresurserna.93 Bästa sättet att samordna 
miljöbalken och miljökvalitetsmålen är att tydliggöra sambandet mellan 
miljökvalitetsmålen och miljöbalken. Det mest effektiva sättet torde vara att 
införa en hänvisning till miljökvalitetsmålen i miljöbalken.94 Denna 
ståndpunkt presenteras även i ”Framtidens miljö – Allas vårt ansvar”, 
SOU 2000:52.95 Detta medför en förhöjd status på miljökvalitetsmålen samt 
att det underlättar för tillsynsmyndigheterna att planera tillsynen.96  
 
Ett problem med målstyrd tillsyn kan vara att ett miljömål kan stå i konflikt 
med ett annat. Exempel på det är torv. Torvutredningen har kommit fram till 
att torv är ett långsamt förnybart biobränsle och för att kunna nå miljömålen 
kan ett sätt vara att öka eldningen med energitorv.97 För att nå miljömålet 
kan åtgärden strida mot ett annat miljömål, nämligen det om myllrande 
våtmarker.98 När två miljömål strider mot varandra måste 
tillsynsmyndigheten göra en avvägning med hänsyn tagen till vilket mål 
som mest gynnar en hållbar utveckling. Oftast utgår tillsynsmyndigheten i 
sådana fall från miljöbalkens portalparagraf om miljöbalkens syfte.99 
Därutöver är regeringens tre åtgärdsstrategier till stor hjälp. De tre 
åtgärdsstrategierna är effektivare energianvändning och transporter, giftfria 
och resurssnåla kretslopp samt hushållning med mark, vatten och bebyggd 
miljö.100

 
Naturvårdsverket tror att miljöstyrd tillsyn är ett bra sätt för att kunna uppnå 
miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling. Av den anledningen finns 
planer på att införa målstyrd tillsyn i den svenska miljörätten.101  
 

3.2.6 Samordnad tillsyn 
Vid tillsynsutövandet utsätts flera tillsynsobjekt för tillsyn av mer än ett 
tillsynsorgan och enligt mer än en lag. Naturligtvis medför det utökade 
kostnader eftersom mer tid läggs vid tillsynen. Den bristande samordningen 
mellan de olika tillsynsorganen anses till och med vara ett större problem än 
själva tillsynen som sådan.102

 
Ett exempel på lagstiftning som innehåller samverkan är Sevesolagen, lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, som på några ställen överlappar miljöbalken, 
arbetsmiljölagen och räddningstjänstlagen. Då är det viktigt att de berörda 

                                                 
93 Proposition 2000/01:130, Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, s. 13. 
94 Naturvårdsverket, Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, s. 18.  
95 SOU 2000:52, Framtidens miljö – allas vårt ansvar, s. 125. 
96 Naturvårdsverket, Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, s. 20. 
97 Naturvårdsverket, Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, s. 22. 
98 Naturvårdsverket, Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, s. 22, 
Proposition 2000/01:130, s. 125. 
99 Proposition 1997/98:45, del 2, s. 8.   
100 Proposition 2000/01:130, s. 12. 
101 Naturvårdsverket, Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen, s. 16.  
102 SOU 2002:14, s. 60.  
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parterna utformar gemensamt vägledningsmaterial, myndighetssamråd på 
olika nivåer och samordnade tillsynsinsatser. Samverkan kan också behöva 
ske då flera nivåer är inblandade i tillsynen, till exempel när det finns en 
central sektormyndighet med riksansvar, länsstyrelser med regionalt ansvar 
och kommuner med lokalt ansvar. För att försöka samordna tillsynen kan de 
berörda bygga upp gemensamma normer för tillsynen alternativt genomföra 
den operativa tillsynen tillsammans.103 Tillsynssamarbetet är inte helt 
fulländat men både tid och resurser hade kunnat sparas in om tillsynen hade 
varit mer samspelt. 
 

3.3 Ansvarsfördelning vid tillsyn över 
miljöbalken 

3.3.1 Operativ tillsyn och tillsynsvägledning 
Vem som utövar tillsyn över miljöbalken stadgas i 26 kap. 3 §. Av 
bestämmelsen framgår att tillsynen utövas av Naturvårdsverket, 
generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna 
(tillsynsmyndigheter) i enlighet med vad regeringen bestämmer.104 
Ansvarsområdena delas in i två olika grenar; operativ tillsyn och 
tillsynsvägledning. Därutöver delas ansvarsområdena in i central, regional 
och lokal tillsyn.105 I följande kapitel kommer ansvarsfördelningen att 
presenteras utifrån nyligen nämnda indelningar.  
 

3.3.1.1 Operativ tillsyn 
Inte sällan utövas den operativa tillsynen av flera myndigheter parallellt och 
oberoende av varandra.106 Huvudregeln är dock att det operativa 
tillsynsansvaret tillkommer endast en myndighet.107 Kommunerna har ett 
obligatoriskt ansvar för den operativa tillsynen över icke tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddsfrågor, hantering av kemiska produkter 
och biotekniska organismer samt avfallsfrågor.108 Övriga områden inom den 
operativa tillsynen fördelas mellan kommunerna och de statliga 
myndigheterna enligt de grunder som anges i tillsynsförordningens bilaga. 
Länsstyrelsen handhar ansvaret över särskilda områden men ansvaret för 
många av kategorierna kan länsstyrelsen överlåta åt en kommunal nämnd. 
De områden som tillåts överlåtas är de som är märkta med beteckningen 
”Ö” i bilagan till förordningen under förutsättning att kommunfullmäktige 
har gjort framställning om det.109 Även annan tillsynsmyndighet får lov att 

                                                 
103 SOU 2002:14, s. 112-113. 
104 26 kap. 3 § miljöbalken. 
105 Ds 2000:67, s. 39. 
106 Exempelvis vid tillsyn över kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall 
och producentansvar.  
107 Setterlid, s. 55.  
108 4 § Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.  
109 Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 10 §, 26 kap. 3 § miljöbalken.  
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överlåta tillsynen under förutsättning att kommunfullmäktige gjort 
framställning om det.110 Kommunfullmäktige kan dock inte delegera den 
beslutsbefogenheten till någon annan.111 Om en länsstyrelse inte lämnat sitt 
godkännande till överlåtelse av tillsyn till kommun enligt 26 kap. 3 § 
miljöbalken, kan frågan avgöras av regeringen. Länsstyrelsen kan också 
återkalla sitt beslut om överlåtelse av tillsynsansvar om kommunen inte har 
fullgjort sina tillsynsuppgifter på ett tillfredsställande sätt eller om 
organisatoriska förändringar gör det olämpligt att kommunen utövar 
tillsynen. Om det är regeringen som har beslutat om överlåtelsen bör 
regeringen själv återkalla beslutet.112 Överlåtelsen bör ske paketvis, det vill 
säga överlåtelsen ska avse samtliga objekt i en viss grupp. Dock går det i 
undantagsfall bra att endast överlåta enskilda objekt.113 Vid överlåtelse av 
enskilda objekt ska länsstyrelsen beakta omfattningen av tillsynsobjektets 
miljöpåverkan, den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kravet i 
7 § första stycket i förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 
kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av kommunala 
verksamheter samt övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynen.114 
Oberoende av hur ansvarsfördelningen görs, ska tillsynsmyndigheterna 
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.115  
 
Det finns ingen myndighet som har ett ”förebyggande” tillsynsansvar över 
naturvårdsfrågorna. Eftersom ansvaret inte har tillfallit någon myndighet, 
har Naturvårdsverket ansvaret enligt 5 § förordning (1998:900) om tillsyn 
enligt miljöbalken. Det förefaller dock tveksamt om Naturvårdsverket har 
möjlighet att utöva den förebyggande tillsynen. Kommunen har förvisso god 
överblick över mark och vatten inom kommunen men miljöbalkens och 
plan- och bygglagens olika inriktningar bör observeras. Byggnadsnämnder 
har nämligen oftast en mer exploateringsinriktad syn än vad en miljönämnd 
har.116

 

3.3.1.2 Tillsynsvägledning 
Tillsynsvägledning utövas av länsstyrelser och centrala myndigheter.117 
Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning på 
miljöområdet.118 Det finns dock områden inom miljöområdet som andra 
myndigheter ansvarar för.119 I länet ansvarar länsstyrelsen för 
tillsynsvägledningen med undantag för den tillsyn som praktiseras av 

                                                 
110 26 kap. 3 § miljöbalken. 
111 Setterlid, s. 57. 
112 26 kap. 4 § miljöbalken. 
113 Proposition 1997/98:45, del 1, s. 493. 
114 11 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
115 26 kap. 6 § miljöbalken.  
116 Christensen, Jonas, Goda förutsättningar för tillsyn? Delkapitel i Fågelperspektiv på 
rättsordningen, vänbok till Staffan Westerlund, Göteborg 2002, s. 201.  
117 Ds 2000:67, s. 42. 
118 13 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
119 13a-m §§ förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

 38



generalläkaren eller Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen ska även verka för 
samarbete mellan polismyndigheter, åklagarmyndigheter och de 
myndigheter som ansvarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken i 
syfte att förebygga miljöbrott och för att effektivisera hanteringen av 
dessa.120 De ansvariga myndigheterna ska aktivt verka för samordning och 
samverkan när det gäller informationsförsörjning inom sina 
ansvarsområden.121

 

3.3.2 Central, regional och lokal tillsyn 
En ESO-rapport, ”Att granska sig själv – en ESO-rapport om den 
kommunala miljötillsynen”, Ds 2000:67, från år 2000 beskriver 
ansvarsfördelningen på ett utförligt sätt genom dels lagstiftning och dels 
genom intervjuer med myndigheter. Nedan ska central, regional och lokal 
tillsyn definieras och utredas. Nyss nämnda rapport har varit till stor hjälp i 
framställningen av begreppen. 
 

3.3.2.1 Central tillsyn 
Sedan miljöbalken trädde i kraft har de centrala myndigheternas 
arbetsbelastning ökat. Det har medfört att myndigheternas resurser för 
miljötillsyn är otillräckliga för att uppfylla de krav som lagen ställer på dem. 
Av den anledningen krävs prioriteringar och strategier för att kunna 
effektivisera arbetet. Det som styr de centrala myndigheternas fördelning 
mellan olika tillsynsområden är tradition, kunskap, kompetensprofil, dålig 
kunskap hos företagare och myndigheter, effektivitetsbedömning, EU-
direktiv, riskvärdering, volym, vad som är aktuellt i samhället, massmedialt 
tryck, lagstiftning samt regeringsuppdrag.122

 
Fördelningen mellan regelefterlevnadskontroll och information/rådgivning 
är på flera myndigheter inriktad på regelefterlevnadskontroll. Det finns ett 
behov av en samsyn när det gäller balansen mellan regelefterlevnadskontroll 
och information/rådgivning. Det behövs även en samordning av berörda 
myndigheters arbete. Före miljöbalkens ikraftträdande fanns det femton 
lagar inom miljö-, hälsoskydds- och naturresursområdet. Miljöbalken är 
tänkt att samordna de femton lagarna till en enhetlig balk. Det verkar dock 
inte som om den centrala nivån är harmoniserad och synkroniserad, utan 
samordningen är begränsad och bristfällig. De centrala myndigheterna är 
inte heller tillräckligt aktiva vad gäller tillsynsvägledning.123  
 

3.3.2.2 Regional tillsyn 
På regional nivå utövas tillsynen nästan enbart av länsstyrelserna. Innan 
miljöbalken trädde i kraft var samarbetet mellan länsstyrelser samt 
                                                 
120 14 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
121 15 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
122 Ds 2000:67, s. 51-53. 
123 Ds 2000:67, s. 54, 57-59, 64. 
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länsstyrelser och kommuner svagt utvecklat. Länsstyrelsens egeninitierade 
tillsyn har fått stå tillbaka för andra miljöskyddsverksamheter. Kommunerna 
fick överta arbetet med att starta fältinriktade tillsynskampanjer. 
Riksrevisionsverket som granskade händelseförloppet två år innan 
miljöbalken trädde i kraft, ansåg att det fanns tre utvägar; ökade resurser, 
tydligare prioriteringar eller större ansvar för andra aktörer. När miljöbalken 
så småningom trädde i kraft valdes tydligare prioriteringar och större ansvar 
för andra aktörer. Länsstyrelserna utövar operativ tillsyn men miljöbalken 
överger denna roll alltmer till förmån för en mer övergripande funktion än 
tidigare. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning inom respektive län. 
Arbetsuppgifterna som länsstyrelsen utövar berör dock inte endast 
miljöområdet, utan länsstyrelsen ska också främja företagsamheten i länet. 
Det kan medföra att de två olika områdena strider mot varandra. En utbredd 
uppfattning bland kommunerna är att länsstyrelsens roll är alltför oklar och 
behöver förtydligas. Det finns fyra möjliga förklaringar till varför 
länsstyrelserna är passiva.  

- Brist på resurser. Många av de kommunala tjänstemännen anser att 
länsstyrelsens medel är otillräckliga för att kunna uppfylla de krav 
som lagen ställer på dem. Bristen på resurser medför att 
handläggningstiderna på länsstyrelserna är väldigt långa.  

- Lagen ger länsstyrelsen en otydlig roll. Den tillsynsvägledande 
rollen behöver tydliggöras. Länsstyrelsen blev ansvarig för att 
ansvara för tillsynsvägledningen när miljöbalken trädde i kraft men 
trots detta har det inte lett till några klara resultat i praktiken. 

- Länsstyrelsernas dubbla roller. Länsstyrelsen är inte en oberoende 
miljömyndighet eftersom en annan arbetsuppgift är att tillvarata 
näringslivsintressen och stimulera ett gott företagsklimat. 

- Länsstyrelsernas dubbla roller. Länsstyrelsen har dubbla roller i 
ytterligare en bemärkelse. Dels ska rådgivning ges till kommunerna, 
dels är länsstyrelsen besvärsinstans. Konsekvensen av detta är att 
länsstyrelsen i vissa situationer avstår från att ge en kommun råd 
eftersom ärendet kan överklagas till länsstyrelsen. Det innebär att 
om länsstyrelsen inte varit tillräckligt påläst och insatt i ärendet vid 
rådgivningen kan myndigheten senare tvingas avgöra mot sitt eget 
råd. På grund av detta problem har inspektörerna lärt sig att inte be 
om råd, utan istället linda in frågorna i principiella ordalag.124 

 
Trots problemet med rådgivning och länsstyrelsens roll som besvärsinstans 
anser de flesta kommunala företrädare att länsstyrelsen ska behålla det 
tillsynsrelaterade ansvaret. Om den regionala nivån skulle upphöra hade det 
blivit för stort avstånd mellan de centrala och de lokala 
tillsynsmyndigheterna. Samtidigt anser kommunerna att länsstyrelsen inte 
klarar av att ha den rådgivande och samordnande rollen. Många anser att 
länsstyrelsen har för många roller och att arbetsuppgifterna borde inriktas på 
tillsynsvägledning alternativt att länsstyrelsernas tillsynsansvar i miljöfrågor 
ska tas bort och istället ges till en oberoende regional myndighet.125   

                                                 
124 Ds 2000:67, s. 74-78. 
125 Ds 2000:67, s. 78. 
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3.3.2.3 Lokal tillsyn 
Innan miljöbalken trädde i kraft överfördes fler och fler arbetsuppgifter till 
kommunerna från länsstyrelserna. Även när miljöbalken trädde i kraft 
fortsatte förändringen mot ökad decentralisering.126 Regeringen har även 
uttalat att tillsynen bör utövas av kommunen eftersom det är rimligt att 
kommunen utövar tillsynen när de också har ansvaret för kommunen. 
Tillsynen ska utövas av en kommunal nämnd som säkerställer att lämplig 
avvägning sker och att miljöintressen ges hög prioritet.127 Tillsynsuppgiften 
är en av kommunens viktigaste arbetsuppgifter och tillsynsuppgiften innebär 
inte bara en rättighet utan också en skyldighet att utöva tillsyn. Tillsynen ska 
innebära information och rådgivning till verksamhetsutövare samt 
regelefterlevnadskontroll och rättsliga åtgärder. Enligt en 
enkätundersökning har arbetsbelastningen ökat för alla kommuner utan att 
tillräckliga resurser har tilldelats. På central nivå finns samma problem men 
där har nyanställningar gjorts eftersom miljöbalken har medfört större 
arbetsbelastning. Några sådana åtgärder har dock inte gjorts på kommunal 
nivå. De allra flesta kommunala tjänstemän anser att kommunens resurser 
inte räcker till för att kunna uppfylla de krav som lagen ställer på dem.128 
Staten ska stödja de kommunala nämnderna men även ingripa gentemot 
kommunerna då den löpande tillsynen inte utövas på tillfredsställande 
sätt.129  
 
Kommunen har genom nämnder ansvaret för tillsyn inom kommunen över 
miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. miljöbalken med undantag för 
miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig, hantering av kemiska 
produkter enligt 14 kap. samma balk samt avfallshanteringen enligt 15 kap. 
miljöbalken.130 Den kommunala nämnden utövar dessutom tillsyn över 
hanteringen av biotekniska organismer enligt 14 kap. miljöbalken.131 I 
tillsynsförordningens bilaga finns en uppsamlingsregel som stadgar att den 
kommunala nämnden är ansvarig för andra verksamheter och åtgärder än 
miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter eller täkter som kan orsaka 
olägenhet för människors hälsa.132 Kommunerna kan ansöka om att överta 
tillsynsområden från länsstyrelserna.133

 
Kommunerna kan numera134 själva besluta om sin interna organisation. Det 
har blivit vanligare med nämnds- och förvaltningssammanslagningar. Den 
vanligaste sammanslagningen är mellan byggnadsnämnd och miljönämnd 
samt byggförvaltning och miljöförvaltning. Samtliga företrädare för de 
centrala tillsynsmyndigheterna ansåg dock, enligt rapporten, att det var 

                                                 
126 Ds 2000:67, s. 88-89. 
127 Proposition 1997/98:45, del 1, s. 490. 
128 Ds 2000:67, s. 89, 102-103, 105.  
129 Proposition 1997/98:45, del 1, s. 490. 
130 26 kap. 3 § 3 st miljöbalken, 4 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
131 4 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
132 Bilaga till förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, p. B14.  
133 10 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
134 Sedan år 1992. Därmed försvann det tidigare kravet på att det skulle finnas en 
specialreglerad, fristående miljönämnd med egen förvaltning. 
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problematiskt med sammanslagningarna. Problemet är att två olika intressen 
ska rymmas under en och samma nämnd. Det kan dessutom uppstå 
situationer då tillsyn måste bedrivas över den egna chefen om samma 
nämnd både driver verksamhet och utövar tillsyn. Detta kan medföra ett hot 
mot rättssäkerheten vilket är väldigt allvarligt eftersom miljöintressen måste 
prövas opartiskt enligt lag. Tillsynen bör istället utövas helt oberoende av 
andra intressen.135

 
Finansieringen av tillsyn ansvarar tillsynsmyndigheten själv för genom att 
kommunen avsätter resurser som i tillräcklig grad ska svara mot behovet av 
tillsyn.136 Förut fanns ett specialdestinerat statsbidrag men år 1993 ersattes 
detta med ett generellt bidrag. Anledningen till förändringen var att 
resurserna skulle utnyttjas mer effektivt samt att kommunerna skulle ha 
möjlighet att göra egna prioriteringar. Sammanslagningarna innebär att en 
helhetsbedömning görs av resursbehovet vilket medför att miljönämnden 
inte får några öronmärkta pengar. Inte helt oväntat anser de kommunala 
tjänstemännen att resurserna beträffande miljötillsyn inte är tillräckliga för 
att kunna uppfylla de krav lagen ställer på en kommunal 
miljötillsynsmyndighet.137

 
Hur miljötillsynen ska finansieras är upp till kommunerna att avgöra. 
Alternativen är genom skatter och/eller genom avgifter. I praktiken står 
skattemedlen för den största delen av finansieringen. Valmöjligheten medför 
skillnader mellan landets kommuner. Nackdelen med systemet är att 
kommuner som inte är intresserade av tillsyn inte tar ut tillsynsavgifter. Det 
får som konsekvens att företag flyttar till kommuner som har lägst avgift 
eftersom det medför mindre kostnader för företagen. En annan nackdel är att 
fattiga kommuner kan prioritera bort tillsyn som är svår att få 
självförsörjande. En lösning på problemet kan vara att ha ett nationellt 
enhetligt system som medför att orättvisorna kommunerna emellan 
försvinner.138 Tanken bakom miljöbalken är dock att tillsynen ska 
finansieras med avgifter. Avgifterna ska inte begränsas till endast 
tillståndspliktig verksamhet utan så långt som möjligt ska samma principer 
gälla för finansiering av tillsyn enligt hela miljöbalken. Det förutsätter ett 
omfattande arbete och en fortlöpande uppföljning. Utgångspunkten ska vara 
att intäkterna från avgifterna ska täcka myndigheternas kostnader för 
verksamhet enligt miljöbalken. Det är således främst prövningen och själva 
tillsynen som ska täckas. Kommunen ska däremot inte få in något överskott. 
Här blir alltså självkostnadsprincipen aktuell.139 Kommunernas rätt att ta ut 
avgifter kan utläsas i kommunallagen.140 Av ovan nämnda anledningar 
fungerar alltså inte finansieringen av tillsynen som den är tänkt enligt 
motiven till miljöbalken, eftersom kommunerna själva får lov att bestämma 

                                                 
135 Ds 2000:67, s. 90, 95-96.  
136 7 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
137 Ds 2000:67, s. 88, 103.  
138 Ds 2000:67, s. 107-108. 
139 Proposition 1997/98:45, del 1, s. 506. 
140 8 kap. 3b, 3c §§ kommunallagen. 
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hur finansieringen ska se ut. I praktiken sker finansieringen främst genom 
skatter. 
 
Trots att motiven till miljöbalken fastslår att tillsynen ska finansieras med 
avgifter anser Ekonomistyrningsverket i rapporten ”Finansiering av tillsyn – 
rapport till Tillsynsutredningen” att det alltid är möjligt att skattefinansiera 
tillsyn men att det däremot inte alltid vare sig är möjligt eller lämpligt att 
avgiftsbelägga tillsyn. Kommunen får dock inte ta ut avgifter för tjänster 
eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla, undantagsfall om det 
är särskilt föreskrivet. Således får kommunen endast ta ut avgifter för tillsyn 
om kommunen fått ett bemyndigande för att ta ut avgift.141 Det är 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som får lov att 
meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. Även kommunfullmäktige får lov att bemyndiga 
kommunen att ta ut avgifter om ärendet gäller den kommunala 
myndighetens verksamhet.142 När avgifter tas ut i kommunen måste 
likställighetsprincipen beaktas. Principen gäller bara inom den egna 
kommunen. Fördelningen mellan avgifter och skatter finns det inga 
bindande normer för, men inom vissa områden finns rekommendationer. 
Eftersom det endast är rekommendationer är de dock inte tvingande för de 
kommunala beslutsorganen. Det finns en rekommendation som avser allmän 
ambitionsinriktning för avgifters kostnadstäckningsgrad inom miljöbalkens 
område.143 Sammanfattningsvis finansieras tillsynen i praktiken genom 
skattemedel trots att regeringen förespråkade avgiftsfinansiering i 
propositionen till miljöbalken.  
 
Tillsynsmyndigheten ska inte bara avsätta tillräckligt med resurser för att 
svara mot behovet av tillsyn, utan personalen ska dessutom ha tillräcklig 
kompetens för att kunna utföra tillsynsarbetet.144 Kompetensproblem kan 
bero på bristande resurser men även att kvalitén är ojämn så att det blir svårt 
att hålla en hög kompetens på alla områden inom miljötillsynen.145 En 
lösning kan vara att göra tillsynen behovsstyrd. Då kan tillsynen planeras 
och därmed kan fördelningen av resurser och kompetensbehov anpassas till 
de miljöproblem och förhållanden som råder i den enskilde kommunen. Om 
tillsynen är behovsstyrd blir det lättare att planera för tillsynen så att arbetet 
lever upp till miljöbalkens mål inom samtliga miljöområden som tillsyn 
utövas över.146 Inriktningen på tillsynen i kommunerna i praktiken är 
mestadels regelefterlevnadskontroll.147

 

                                                 
141 Ekonomistyrningsverket, Finansiering av tillsyn – rapport till Tillsynsutredningen, 
ESV 2004:16, s. 3, 7. 
142 27 kap. 1 § miljöbalken. 
143 ESV 2004:16, s. 7-8. 
144 7 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
145 Ds 2000:67, s. 127-128. 
146 Proposition 1997/98:45, del 1, s. 490. 
147 Ds 2000:67, s. 134-137. 
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Tillsynen styrs inte endast av lagar och föreskrifter utan också av 
grundläggande principer.148 Ett problem som kommunerna har i praktiken är 
att legalitetsprincipen inte följs, eftersom kommunerna inte håller sig till 
uppställda regler och bestämmelser. I ett uppmärksammat fall beslutade 
bygg- och miljökontoret om miljösanktionsavgift för en näringsidkare och 
en ideell förening eftersom företaget inte lämnat sin miljörapport och 
föreningen hade inte anmält ny lokal inom utsatt tid. Ett kommunalråd 
motsatte sig åtgärden och bad företaget om ursäkt. Fallet slutade med att ett 
bidrag betalades ut till föreningen som kompensation för 
miljösanktionsavgiften. Nämnden beordrade kontoret att inte ta några beslut 
om åtalsanmälan. Detta är bara ett exempel på hur det kan gå till i 
kommunerna. I de flesta kommunerna har inte beslut fattats om 
miljösanktionsavgifter trots att avgifterna har varit i enlighet med vad 
miljöbalken kräver. Inte heller har åtalsanmälningar gjorts vid behov. Det 
förekommer även otillbörlig påverkan från kommunernas politiker när 
tjänstemännen blir utsatta för repressalier av kommunstyrelsen. Det kan ske 
i form av uteblivna löneförhöjningar, direkta lönesänkningar, utbildningar 
som bortfaller eller minskade anslag till förvaltningen. Dessutom är det 
vanligt att inte ”onödiga åtgärder” vidtas mot företag som missköter sig. Till 
exempel tas inte miljösanktionsavgifter ut av politikerna, troligen av den 
anledningen att miljöbalkens bestämmelse i 30 kap. 1 § lämnar en öppning i 
dess formulering. Bestämmelsen stadgar att miljösanktionsavgift inte ska tas 
ut ”om det är uppenbart oskäligt”. Tillsynen överslätas av politikerna och 
det är ett ständigt närvarande problem. Att kommunerna agerar på detta sätt, 
beror troligen på att kommunpolitikerna har ett personligt band till 
företagarna. Det förekommer i synnerhet i mindre kommuner och i 
kommuner som har sammanslagen nämnd eller förvaltning.149 Eftersom det 
har framkommit att tillsynsmyndighet på kommunal nivå inte alltid vidtar 
åtgärder gentemot kommunmedlemmar, innebär det att tillsynsmyndigheter 
inte tillämpar rättsreglerna på miljöområdet. Om tillsynsmyndigheten utövar 
tillsyn över två verksamheter, där den ene är bekant med tillsynsutövaren, 
finns risken att den okände parten särbehandlas och därmed beaktas inte 
allas likhet inför lagen. Detta strider mot objektivitets – och 
likhetsprincipen. Även lojalitetsprincipen kan innebära problem eftersom 
principen innebär att underordnad ska vara lojal mot överordnade. På 
offentlig nivå ska hänsyn tas till skyddet av staten och det allmänna intresset 
ska tillgodoses.150 Att tjänstemannen ska vara lojal mot överordnad kan vara 
svårt för tjänstemannen då han inte är överens med den överordnade. 
Tjänstemannen hamnar då i en rävsax eftersom han dels måste vara lojal, 
dels etiskt måste handla efter humanitära regler samt innehar en rättighet till 
yttrandefrihet. Om tjänstemannen påpekar otillfredsställande tillstånd i 
verksamheten kan han anses vara illojal, vilket är ett problem, eftersom det 
strider mot yttrandefriheten. Den enskilde tjänstemannen kan då utsättas för 
repressalier.  

                                                 
148 Strömberg, Håkan under medverkan av Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, Malmö, 
2008, s. 64. 
149 Ds 2000:67, s. 159-163. 
150 Lundquist, Lennart, Etik och förvaltning. Delkapitel i Politik som organisation – 
Förvaltningspolitikens grundproblem, Rothstein (red.), Stockholm, 2001, s. 145.  
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Arbetsgruppen om miljöbalkens tillsyn och tillämpning anser att 
Naturvårdsverket ska inneha ansvaret att följa upp och utvärdera den 
operativa tillsynen.151 Några förslag på lösning presenteras i Ds 2000:67 där 
en av lösningarna är att på plats förklara för verksamhetsutövare vad som 
innebär en överträdelse. Ett annat förslag är att se till att handläggarna har 
tillräcklig integritet så att de inte låter sig påverkas. Förslagen är dock alltför 
diffusa och svårgenomförliga enligt min mening och problemet bör åtgärdas 
genom att överlåta tillsynsansvaret till staten istället. Då försvinner 
problemet med ”svågerpolitik” eftersom tjänstemännen på central nivå inte 
känner verksamhetsutövarna till skillnad på de som arbetar på kommunal 
nivå.152

 

3.3.3 Slutsats 
Central tillsyn Regional tillsyn Lokal tillsyn 
Operativ tillsyn 
Arbetsmiljöverket, 
Fiskeriverket,  
Statens jordbruksverk, 
Läkemedelsverket, 
Kemikalieinspektionen, 
Skogsstyrelsen, 
Livsmedelsverket, 
Sjöfartsverket 

Operativ tillsyn 
länsstyrelse, 
generalläkaren, 
Skogsvårdsstyrelsen 

Operativ tillsyn 
kommunal nämnd 

Tillsynsvägledning 
Naturvårdsverket, 
Arbetsmiljöverket, 
Boverket, 
Fiskeriverket,  
Statens jordbruksverk, 
Kemikalieinspektionen, 
Livsmedelsverket, 
Läkemedelsverket, 
Riksantikvarieämbetet, 
Statens räddningsverk, 
Skogsstyrelsen, 
Socialstyrelsen 

Tillsynsvägledning 
länsstyrelse, 
generalläkaren, 
Skogsvårdsstyrelsen 

 

Figur 3.3.5.1 Schema över hur tillsynsansvaret vanligtvis fördelas mellan 
myndigheterna enligt miljöbalken och förordning (1998:900) om tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Nedan diskuteras hur ansvarsfördelningen påverkar tillsynens roll som 
styrmedel samt hur begreppet tillsyn påverkar ansvarsfördelningen. 
Tillsynen är indelad i operativ tillsyn och tillsynsvägledning. Den operativa 
tillsynen och tillsynsvägledningen finns i tre dimensioner; central, regional 

                                                 
151 Ds 1998:22, s. 45. 
152 Ds 2000:67, s. 162. 
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och lokal nivå. Tanken är att den centrala nivån ska ha det övergripande 
ansvaret för tillsynen och ha uppsikt över hela riket medan den regionala 
nivån ansvarar för en mindre del av landet och överblickar det området. På 
lokal nivå ska tillsynen utövas endast inom kommunen. Oavsett om 
tillsynen bedrivs på lokal eller regional nivå, måste självfallet de centrala 
myndigheternas regler följas.  
 
Det finns flera olika parter inblandade i ansvarsfördelningen för 
tillsynsområdet i landet idag. Yttersta ansvaret för tillsyn har de centrala 
myndigheterna men även länsstyrelserna. Dock utförs den faktiska tillsynen 
av kommunerna och länsstyrelsen. Kommunerna har däremot inte det 
övergripande ansvaret för tillsynen, utan det tillfaller länsstyrelserna. I 
praktiken kan dock kommunerna överta det övergripande tillsynsansvaret 
från länsstyrelserna, vilket också är väldigt vanligt förekommande.  
Ansvarsfördelningen är dock inte fulländad. Av rapporten, ”Att granska sig 
själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen”, framgår 
nämligen att både resurser, kompetens och enhetliga regler saknas över 
landet. Eftersom det finns brist på resurser gör kommunerna i landet olika 
fördelningar i tillsynen. Det innebär att tillsynen inte utövas på samma sätt 
på de olika nivåerna vilket leder till stora orättvisor och diskrepanser.  
 
Ansvarsfördelningen behöver vara tydlig och finansieringen bestämd på 
tillsynsområdet eftersom det är viktigt för rättvisan, demokratin, 
effektiviteten och rättssäkerheten. Sverige är i behov av en utformning av 
tillsynssystemet så att det blir enhetligt över hela landet. Annars är det lätt 
att orättvisor uppkommer eftersom det kan finnas stora skillnader rent 
geografiskt i landet. En tänkbar lösnig på problemet kan vara att utvärdera 
tillsynen oftare och mer effektivt. Då följs tillsynen, ansvarsfördelningen 
och inriktningen upp och det medför att enhetligheten kan öka och 
skillnaderna kommunerna och regionerna emellan kan minska. För att inte 
orättvisa ska uppkomma bör det finnas reglerat hur mycket kompetens som 
ska avsättas till tillsyn samt bestämmelser för hur tillsynen ska utövas.  
 
Ett stort problem som finns är att länsstyrelsen är tillsynsmyndighet på 
regional nivå samtidigt som det finns en inblandning i näringslivsintressen. 
Nämnder som slås samman innebär intressekonflikter eftersom en 
byggnadsnämnd torde sträva efter statsutveckling medan en miljönämnd 
främst ser till miljöns bästa. Dessutom ger länsstyrelsen rådgivning till 
verksamhetsutövare samtidigt som den agerar som besvärsinstans. 
Länsstyrelsens olika roller innebär att det är svårt för myndigheten att vara 
neutral och oberoende. Därutöver uppkommer skillnader om 
tillsynsbegreppet inte är definierat eftersom länsstyrelsen tolkar innebörden 
på olika sätt. Således bedrivs tillsynen på skilda sätt vilket innebär en 
åtskillnad i tillämpningen av tillsynen mellan våra regioner i landet. Även 
miljönämnden tolkar tillsynsbegreppet annorlunda än vad 
byggnadsnämnden gör eftersom miljönämnden inte är oberoende utan tolkar 
till miljöns fördel. Eftersom det i de flesta fall är kommunerna som utövar 
tillsynen i praktiken, uppstår skillnader i tillämpningen av praktiken 
eftersom miljöintresset av naturliga skäl kan skilja sig mellan kommunerna. 
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Det kan vara svårt för de kommunala tjänstemännen att göra förnuftiga val 
när valet står mellan miljön och ekonomiska framgångar för kommunen. 
Problemen som uppkommer torde kunna undvikas och försvinna om 
tillsynsbegreppet definieras och ges en klar innebörd eftersom riktlinjer och 
bestämmelser ger specifik vägledning i arbetet. Det är viktigt att 
tillsynsmyndigheterna vet vilket ansvar som åligger dem så att inte 
tillsynsarbetet utövas på ett område som en annan myndighet är ansvarig 
för.  
 
Eftersom det finns så många olika intressen är det viktigt att det finns hårda 
och klara regler inom miljöområdet. Det måste finnas ett miljöskydd som 
följs på alla nivåer i landet för att en hållbar samhällsutveckling ska bli 
möjlig. Om reglerna är enhetliga i hela landet drabbas inte något företag mer 
än något annat eftersom alla spelar efter samma regler och villkor. Eftersom 
kommuntjänstemännen ofta ser till kommunens bästa, är det nödvändigt att 
lagstiftningen är tydlig på central nivå, så att ingen plats för tolkning ryms i 
bestämmelserna. Ett bra förslag på bestämmelser är minimikrav vid tillsyn 
över miljöbalken och klargörande av hur långt det kommunala självstyret 
sträcker sig.  
 

3.4 Tillsynsbegreppet 
Nedan presenteras hur innebörden av miljötillsyn har utvecklats från tiden 
då miljöskyddslagen gällde fram till dagens lagstiftning, det vill säga 
miljöbalken. 
 

3.4.1 Miljötillsyn i form av regelkontroll 
Den som utövade tillsynen över miljöfarlig verksamhet när 1969 års 
miljöskyddslag var i kraft, var statens Naturvårdsverk och länsstyrelserna. 
Tillsynen fanns till för att skydda allmänna intressen för fara.153

 
Synen på tillsyn var att tillsynsmyndigheterna skulle aktivt spåra upp fall 
där åtgärder behövde vidtas. Vidare ansågs tillsyn innebära övervakning och 
kontroll av störningskällor samt kontroll av att skyddsföreskrifter 
efterlevdes. Samtidigt innehöll Naturvårdsverkets arbetsuppgifter 
planerande, ledande och samordande inslag. En stor del av arbetet skulle 
vara att utarbeta allmänna råd och anvisningar i syfte att underlätta för 
länsstyrelsernas verksamhet.154

 
I propositionen 1980/81:92 om ändring i miljöskyddslagen togs den tidigare 
förutsättningen för tillsynens utövande bort, det vill säga kravet på att fara 
för allmänna intressen skulle föreligga för att tillsyn skulle kunna utövas. 

                                                 
153 38 § miljöskyddslagen (1969:387), proposition 1969:28, Förslag till miljöskyddslag, 
s. 223. 
154 Proposition 1969:28, s. 222-223. 

 47



Anledningen till detta var att rekvisitet ansågs innebära en onödig 
inskränkning i tillsynsbefogenheterna. Propositionen innehåller även ett 
tillägg som innebär en allmän skyldighet för tillsynsmyndigheterna att tillse 
att överträdelser av regler beivras.155 Inga ändringar har gjorts i paragrafen 
som rör tillsynens innebörd sedan proposition 1980/81:92, varken i 
proposition 1984/85:10 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), m m  
eller i proposition 1986/87:135 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), 
m m. Dock upphörde miljöskyddslagen att gälla år 1999 då den ersattes av 
miljöbalken. 
 

3.4.2   Miljötillsyn som en oklar definition 
Innan miljöbalken trädde i kraft utövades tillsyn av olika aktörer och 
tillsynsbegreppet användes på ett sätt som innebar att begreppets betydelse 
skiftade.156 Tillsynsbegreppet var inte definierat i lagtext innan miljöbalken 
trädde i kraft. Miljöbalksutredarna ansåg dock att det var nödvändigt att 
precisera vad som ingick i tillsynsbegreppet för att kunna införa 
gemensamma tillsynsbestämmelser för alla verksamhetsgrenar. Av förslaget 
framgår att utredarna ansåg att tillsyn skulle utgöra efterlevnadskontroll och 
vidtagande av åtgärder för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheterna 
skulle även kontrollera balkens efterlevnad och vidta åtgärder när det 
behövdes. Detta var dock inte det enda som tillsynsmyndigheterna skulle 
göra, utan arbetet skulle även bestå i att bistå med råd och information till 
den enskilde. Ytterligare en arbetsuppgift skulle vara att bedriva rådgivande, 
utredande och uppföljande verksamhet av mer generell karaktär med syftet 
att identifiera hälso- och miljöproblem, utarbeta handlingsplaner och följa 
upp miljöpolitiska mål. De samordnande och centrala tillsynsmyndigheterna 
skulle genom uppföljning, rådgivning och kontroll bistå de 
tillsynsmyndigheter som utövar den direkta tillsynen med 
tillsynsvägledning.157 En annan åsikt angående tillsynsbegreppet presenteras 
i ”Att se till eller titta på – om tillsyn inom miljöområdet”, Ds 1998:50. Där 
fastslås att tillsynsbegreppet har använts på många olika sätt men att det är 
omöjligt att definiera tillsyn på ett enda sätt. Författarna till rapporten anser 
istället att två begrepp av ordet kan urskiljas; det vida och det snäva 
tillsynsbegreppet. De två begreppen åsyftar verksamhet som är utförd av 
andra än den vars lagefterlevnad ska kontrolleras. Det vida tillsynsbegreppet 
inbegriper åtgärder som vidtas för att intentionerna i lagstiftningen ska 
genomföras. Tillsyn innefattar implementering av lagstiftning och innehåller 
allt från utfärdande av föreskrifter som preciserar lagarna, till inspektions- 
och informationsverksamhet. Det snäva tillsynsbegreppet däremot består av 
direkt efterlevnadskontroll och systemkontroll av lagefterlevnaden. 
Tillsynen består således av en inspektionsverksamhet där tre huvuduppgifter 
finns. Den första uppgiften är att kontrollera att företaget efterlever 

                                                 
155 Proposition 1980/81:92, Om ändring i miljöskyddslagen, s. 76. 
156 Ds 1998:22, Tillsyn enligt miljöbalken, s. 23. 
157 SOU 1996:103, Miljöbalken, En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar 
utveckling, s. 295-296.  
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befintliga bestämmelser158, den andra innebär att kontrollera att företaget 
har en fungerande internkontroll och den tredje och sista uppgiften går ut på 
att vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse, exempelvis 
inspektionsmeddelanden, förelägganden, polisanmälningar etcetera. 
Författarna till rapporten poängterar att det kan finnas många olika 
definitioner av tillsyn och därför vill de inte försöka fastställa en enda 
definition av begreppet. De vill dock att andra uttryck vid behov också ska 
användas såsom inspektionsverksamhet och implementering.159

 
Regeringen framförde i proposition 1997/98:45, Miljöbalken, sin synpunkt 
på hur tillsynen ska fungera. De betonar vikten av en väl fungerande och 
effektiv tillsynsverksamhet för att kunna säkerställa efterlevnaden av regler. 
För att reglerna ska kunna följas ska myndigheterna verka för att reglerna 
följs genom förebyggande och kontrollerande åtgärder. För att kunna införa 
gemensamma bestämmelser i miljöbalken måste begreppet tillsyn 
analyseras. Tidigare har miljöbalksutredningen föreslagit en definition av 
tillsynsbegreppet i lagtexten. Regeringen anser emellertid att definitionen av 
tillsynsbegreppet bör omfatta alla åtgärder som tillsynsmyndigheter vidtar i 
syfte att uppnå en efterlevnad av miljöbalken och föreskrifter, 
tillståndsdomar och beslut som grundar sig på balken. Tillsynsmyndighetens 
arbetsuppgifter utgör myndighetsutövning såsom kontroll, uppsikt och 
åtgärder för att rättelse ska vidtas men också uppgifter som inte innehåller 
tvångsåtgärder mot enskilda personer, exempelvis information i allmänhet 
och rådgivning till enskilda ingår. Tillsynsarbetet består alltså i 
myndighetsutövning samt andra uppgifter av förebyggande och stödjande 
karaktär.160

 
Sedermera infördes miljöbalken och innebörden av tillsyn blev följande. 
Paragrafen som behandlar tillsyn regleras i 26 kap. 1 § miljöbalken. 
Bestämmelsen stadgar att tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken 
och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. För att kunna 
genomföra detta ska tillsynsmyndigheten, på eget initiativ eller efter 
anmälan och i nödvändig utsträckning, kontrollera att efterlevnaden av 
miljöbalken följs samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse. Därutöver ska tillsynsmyndighetens åligganden utgöra 
rådgivning, information och liknande verksamhet i syfte att skapa 
förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses.161 Det är svårt 
att utröna vad som ingår i begreppet tillsyn eftersom tillsynsbegreppet är 
oklart i lagtexten. Tillsynsmyndighetens skyldighet är att se till att 
miljöbalkens syfte efterlevs men hur detta ska kontrolleras är svårt att utläsa. 
En uttrycklig definition av begreppet tillsyn saknas och det är oklart vad 
som innefattas i begreppet.  

                                                 
158 Detta kan delas in i 1a. ”Inspektion av förhållanden” och 1b. Jämföra faktiska 
förhållanden med normerna”. 
159 Ds 1998:50, Att se eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet, Rapport till 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, s. 57-58. 
160 Proposition 1997/98:45, Miljöbalken, del 1, s. 485.  
161 26 kap. 1 § miljöbalken. 
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Författarna till ”Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala 
miljötillsynen”, Ds 2000:67, håller med om att det saknas en klar definition 
av tillsynsbegreppet. I rapporten går att utläsa synpunkten att det är 
tveksamt om rådgivning, information och liknande verksamhet ingår i 
begreppet tillsyn eftersom det står i aktuell lagtext att tillsynsmyndigheten 
dessutom ska bedriva rådgivning, information och liknande verksamhet. 
Vanligast förekommande är, enligt författarna, att arbetsuppgifterna ingår i 
tillsynsbegreppet. Författarna till rapporten har intervjuat kommunala 
tjänstemän och centrala myndigheters medarbetare. Av intervjuerna 
framkom att myndigheterna definierar tillsyn på olika sätt och av den 
anledningen var det nödvändigt att åstadkomma en mer likartad tolkning av 
begreppet tillsyn. Risken är annars att det blir svårt för miljöbevarande 
intressen att stå emot näringslivsintressen.162

 

3.4.3 Miljötillsyn i Europaparlamentets och 
rådets rekommendation i form av kontroll 

Europaparlamentet och rådet har utgett en rekommendation i 
”Europaparlamentet och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om 
införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna”. Där 
föreslås att riktlinjer ska införas på gemenskapsnivå för att 
medlemsländerna ska få hjälp i genomförandet av deras tillsyn. Tillsyn ses 
som en nödvändig länk i lagstiftningskedjan eftersom tillsynssystemen och 
att miljötillsyn faktiskt utövas motverkar regelbrott eftersom myndigheterna 
får möjlighet att upptäcka överträdelser samt säkerställa att 
miljölagstiftningen efterlevs genom sanktioner och andra åtgärder. Fördelen 
med en gemensam miljölagstiftning mellan medlemsstaterna är att 
snedvridning av konkurrensen undviks. Det finns stora skillnader i 
medlemsstaternas tillsynsbestämmelser och tillsynsmetoder. Åtskillnaderna 
består av hur systemen är uppbyggda, vilka metoder som används samt 
möjligheten att utöva tillsyn och tillsynens omfattning. I vissa stater 
existerar inte tillsyn överhuvudtaget. Det är en klar brist med tanke på att 
gemenskapens miljömål är att miljölagstiftningen genomförs, praktiskt 
tillämpas och efterlevs på ett mer effektivt och enhetligt sätt. Därför är det 
nödvändigt att införa riktlinjer i form av gemensamma minimikriterier i 
medlemsstaterna.163

 
Europaparlamentet och rådet anser att miljötillsyn bör utövas av 
tillsynsmyndigheten genom kontrollerande och övervakande åtgärder. 
Under punkt 2a) stadgas att tillsynen ska utövas genom att kontrollera och 
verka för att reglerna efterlevs.164 Begreppen kontrollera och övervaka är 
inte oklara till sin natur, utan vad som innefattas i begreppen är otvetydigt. 
Däremot preciseras inte begreppet verka och innebörden är därför något 
                                                 
162 Ds 2000:67, s. 45-47. 
163 Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om införande av 
minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna, s. 41-42. 
164 Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om införande av 
minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna, s. 43. 
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oklar. Det är svårt att från begreppet utläsa vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras och jag kan inte finna någon arbetsuppgift under punkt 2c)165 som 
begreppet faller in under.  
 

3.5 Slutsats 
I miljöskyddslagen finns inte tillsynsbegreppet definierat men enligt 
förarbetena ansågs tillsyn innebära aktiv sökning efter brister, övervakning, 
kontroll samt regelefterlevnad i syfte att skydda människor och miljö från 
skada. Det fanns klara inslag av kontroll i tillsynsmyndigheternas 
arbetsuppgifter men samtidigt ansågs allmänna råd och anvisningar vara av 
vikt.  
 
Den lag som är gällande idag är miljöbalken vilken trädde i kraft år 1999. 
Miljötillsynen präglas av den syn som fanns vid tidpunkten då miljöbalken 
tillkom. Åsikterna kring miljötillsynen var inte klara och preciserade. I 
lagtexten går av den anledningen inte att finna någon precisering av vad 
tillsynsbegreppet innebär. Istället stadgas i 26 kap. 1 § att ”tillsynen ska 
säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med 
stöd av balken”. För att kunna göra detta ska ”tillsynsmyndigheten för detta 
ändamål i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse”. Här 
uttalas att tillsynsmyndigheten ska kontrollera verksamheter och åtgärda 
brister vid behov. Tillsynsbegreppet är i denna mening snävt. Vidare står 
skrivet i lagrummet att ”tillsynsmyndigheten ska dessutom genom 
rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för 
balkens ändamål ska kunna tillgodoses”. Frågan är om detta innefattas i 
tillsynsbegreppet eller om rådgivningen endast är andra arbetsuppgifter som 
tillsynsmyndigheten ska ägna sig åt för att underlätta för 
verksamhetsutövarna samt för att undvika missförstånd. Om rådgivning och 
information ingår i tillsynen innebär det att tillsynsbegreppet i miljöbalken 
är utformat efter det vida tillsynsbegreppet. Om rådgivning och information 
dock endast är ytterligare en arbetsuppgift, är huvuduppgiften således 
kontroll och att vidta åtgärder vid eventuella fel vilket faller in under det 
snäva tillsynsbegreppet. Svaret på detta går att söka i regeringens 
proposition166 där regeringen stadgar att ”definitionen av tillsynsbegreppet 
bör omfatta alla åtgärder som tillsynsmyndigheten vidtar i syfte att uppnå en 
efterlevnad av miljöbalken och föreskrifter, tillståndsdomar och beslut som 
grundar sig på balken”. Därmed torde det vida tillsynsbegreppet vara det 
som tillämpas i miljöbalken. Det vida tillsynsbegreppet kan medföra att inte 
hårdare åtgärder vidtas än nödvändigt mot den enskilde eftersom rådgivning 
kan föredras framför förelägganden. Däremot kan inspektioner och 
rådgivning medföra förvirring i det rättsliga systemet eftersom det inte finns 
några klara linjer mellan de båda momenten. Risken finns att rådgivningen 

                                                 
165 För lagtext se bilaga A. 
166 Proposition 1997/98:45, del 1, s. 485.  
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utgör en alltför stor del av tillsynen och det kan leda till att en riktig kontroll 
kan bli svår att utföra eftersom den personliga kontakten kan påverka 
kontrollen. Om tjänstemännen får lov att välja mellan att utöva tillsyn 
genom rådgivning eller kontroller, blir troligen de flesta tjänstemännens val 
rådgivning. Anledningen kan dels bero på att arbetet innehåller mer positiva 
moment än det kontrollerande arbetet och dels på att rådgivningen kan ske 
på en fast punkt. Detta leder till att det kontrollerande inslaget kan 
förminskas i tillsynsarbetet. Det snäva tillsynsbegreppet kan däremot 
medföra att kontroller lättare kan utföras och åtgärder snabbt kan vidtas om 
behov föreligger. 
 
Miljöbalken är en väldigt viktig lagstiftning eftersom syftet med balken är 
att främja en hållbar utveckling. Därmed har vi människor som lever idag 
inte bara ansvar för oss själva utan även för kommande generationer. 
Miljöbalken ska se till att människors hälsa och miljön skyddas mot skador 
och olägenheter. Den främsta anledningen, enligt min mening, till att 
människor inte värnar om miljön eller vidtar försiktighetsåtgärder vid 
verksamhetsutövning, är pengar. Dessvärre är det dyrt att genomföra 
undersökningar, köpa utrustning, använda miljövänligare alternativ samt 
använda resurser till miljöarbete. Eftersom balken har ett sådant omfattande 
och stort ansvar för mänskligheten anser jag att det enda alternativet att 
genomföra tillsyn på är genom det snäva tillsynsbegreppet. Till syvende och 
sist står tyvärr många människor sig själv närmast och det leder till att 
miljön blir lidande. Därför borde kanske det snäva tillsynsbegreppet 
användas i miljöbalken. Då borde dock att rådgivning finnas tillgänglig för 
verksamhetsutövare men råden ska ges av ett oberoende organ. Alternativt 
kan det vida tillsynsbegreppet användas i lagstiftningen men då ska 
rådgivningen inte innebära rådgivning i den klassiska benämningen, utan 
råden ska vara bindande för verksamhetsutövaren. Min uppfattning är dock 
att oanmälda inspektioner i praktiken är mer effektivt än tvingande råd. 
 
Europaparlamentet och rådet håller inte med regeringen utan anser att 
kontroll och övervakning ska stå i centrum vid tillsyn. Vad 
Europaparlamentet och rådet anser är dock av mindre intresse eftersom 
deras åsikt som framförs endast är en rekommendation.  
 
Tillsynsbegreppet har varit och är otydligt både generellt sett och i 
miljöbalken. Det har berott på att begreppet inte har preciserats tillräckligt 
tydligt samt att tillsynen har olika dimensioner. Fördelen med att begreppet 
inte tydliggörs är att fler åtgärder kan omfattas av begreppet. Nackdelen är 
dock att osäkerhet kring vad begreppet innebär uppkommer och det kan 
medföra att begreppet i praktiken tillämpas på olika sätt. Trots att det har 
diskuterats hur viktigt en definition av tillsynen är finns det ingen klar 
precisering i dagsläget. I miljöbalken uttalas endast att tillsynen ska 
säkerställa syftet med balken men det fastställer inte vad tillsyn är. Det är 
underligt att tillsynsbegreppet inte är klart definierat eftersom det med all 
sannolikhet hade inneburit förbättringar i tillsynsarbetet. Frågan är varför 
tillsynsbegreppet fortfarande är oklart. Har lagstiftaren medvetet underlåtit 
att formulera vad tillsynen innebär? Miljöbalken växte fram i en 
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brytningstid mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet och det kan 
vara en anledning till att det råder oklarhet i vad som avses med tillsyn. Det 
är väldigt svårt för flera myndigheter och förvaltningar att komma fram till 
samma slutsatser om tolkning av tillsynsbegreppet eftersom myndigheterna 
har olika förutsättningar, grundvärderingar och mål. Införandet av 
miljöbalken skulle medföra att tillsynsbegreppet skulle bli tydligare, men 
det tycks ha misslyckats. Dock behöver inte förvirringen kring tillsyn endast 
bero på definitionen av tillsynsbegreppet, utan även rådgivningen kan ha en 
del av skulden. I miljöbalken torde det vida tillsynsbegreppet vara 
tillämpligt vilket innebär att tillsynen är inriktad på både kontroll och 
främjande tillsyn. En felaktig uppfattning kan vara att det vida 
tillsynsbegreppet kan uppfattas som mildare än det snäva. Ett råd behöver 
inte betyda en välvillig rådgivning utan förpliktelser, utan rådgivningen kan 
innebära ett tvång för verksamhetsutövaren. Frågan är om myndigheterna 
uppfattar rådgivning som tvingande eller ej. Om begreppet rådgivning 
tolkas som det vanligtvis görs i svenska språket, innebär det att 
myndigheterna presenterar ett frivilligt förslag till bättring. Om det vida 
tillsynsbegreppet ska vara fulländat och effektivt bör rådgivning preciseras i 
lagstiftning som ett tvingande moment. Råd är i och för sig en förvarning på 
vad som kan komma att kontrolleras vid inspektioner, men eftersom miljön 
är ett så pass viktigt område för alla individer, tror jag ändå att tvingande råd 
är mest verkningsfullt. Om rådgivningen ses på det strängare viset, torde 
inte skillnaden mellan det vida och det snäva tillsynsbegreppet vara särskilt 
stor. Det är måhända det som lagstiftaren har åsyftat vid utformandet av 
miljöbalken. Proportionalitets- och behovsprinciperna medför dessutom att 
skillnaden mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet inte blir påtaglig 
eftersom principerna innebär att den minst ingripande åtgärden ska föredras. 
Det betyder att rådgivning och information främst ska användas.  
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4 Analys 
Tillsyn är viktigt i Sverige eftersom de demokratiska besluten och 
statsmakternas vilja måste efterföljas. I förvaltningen har tjänstemännen stor 
betydelse för att tillsynen ska fungera, eftersom det är tjänstemännens 
kunskap och tolkning av tillsynen som blir avgörande för hur tillsynen 
utövas. Tillsynen är ett sätt att upprätthålla respekten för demokratin och 
därför utgör tillsynen ett väldigt viktigt element i rättssystemet. Tillsyn 
präglas av den syn som finns vid en viss tidpunkt. Tillsyn utgörs av antingen 
det snäva eller det vida tillsynsbegreppet. Det snäva tillsynsbegreppet består 
av granskning och kontroll medan det vida utgörs av granskning, kontroll 
och främjande tillsyn i form av rådgivning. Det finns många olika områden 
som tillsyn utövas på, vilket gör det svårt att begränsa tillsynsbegreppet till 
en enda enhetlig definition. Hur tillsynsbegreppet utövas och tolkas har 
förändrats över tiden. Flera utredningar har getts ut där synen på tillsyn 
presenteras. Jag har valt att studera tillsynsbegreppet från år 1985 fram till 
idag och under den tidsperioden har tillsynsbegreppet gått från det snäva till 
det vida tillsynsbegreppet för att sedan återgå till det snäva 
tillsynsbegreppet.  
 
Även miljötillsynen utgörs av två tillsynsbegrepp, nämligen det snäva och 
det vida begreppet. Miljötillsynens innebörd under årens gång går emellertid 
inte hand i hand med den generella tillsynen. Den generella tillsynen har 
från början varit snäv för att sedan bli vidare. Slutligen har tillsynen åter 
blivit snäv. Miljötillsynen har däremot gått från den snäva tolkningen till en 
oklar definition av vad miljötillsynen innefattar. Vid miljöbalkens tillkomst 
preciserades inte tillsynsbegreppet klart och tydligt, trots att diskussioner 
hölls innan miljöbalken trädde ikraft angående att tillsynsbegreppet skulle 
ges en klar och tydlig definition. Det enda som uttrycks i miljöbalken är att 
tillsyn ska säkerställa syftet med balken samt vilka arbetsuppgifter 
tillsynsmyndigheten har. Det skiljer sig från vad som är avsikten med 
tillsyn. Enligt utredningar som har gjorts på miljötillsynsområdet efterfrågas 
en klar definition av tillsynsbegreppet och således kan det tyckas underligt 
att inte begreppet definierats. En tänkbar anledning till att begreppet inte är 
bestämt i miljöbalken är att lagstiftaren inte har haft en bestämd åsikt 
angående definitionen. Alternativt har lagstiftaren medvetet valt att utesluta 
en precisering av tillsynsbegreppet och istället valt att endast fastställa 
tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter. En annan tänkbar orsak till det oklara 
tillsynsbegreppet kan vara att miljöbalken utformades i en brytningstid 
mellan det snäva och vida tillsynsbegreppet. Att inte begreppet är definierat 
kan leda till att tillsynen utövas på olika sätt eftersom tjänstemännen kan 
tolka tillsynen på olika sätt på grund av skilda bakgrundsfaktorer som 
inverkar. Detta är precis tvärtemot syftet med miljöbalkens tillsynsregler, 
nämligen att skapa uppstramning och tydlighet kring 
tillsynsbestämmelserna.  
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Europaparlamentet och rådets rekommendation har gett sin syn på 
tillsynsbegreppet men eftersom uttalandet endast är en rekommendation 
påverkas inte den svenska tillsynen och dess tillsynsbegrepp märkbart av 
det. Om ett direktiv skulle införas skulle givetvis den svenska tillsynen 
påverkas. 
 
Det snäva tillsynsbegreppet innehåller kontroll och granskning medan det 
vida tillsynsbegreppet upplevs som mildare eftersom det även innehåller 
främjande tillsyn. Den vida tillsynen borde inte vara mildare eftersom råd 
som ges inte är en frivillig överenskommelse utan ett tvingande 
inomrättsligt instrument. Råden talar om vad som krävs rättsligt och om inte 
rådet efterlevs leder det till sanktioner. Råden och anvisningarna är ett 
försteg till kontroll. Hur tillsynsbegreppet definieras torde dock inte ha så 
stor inverkan på tillsynen. Istället är det möjligt att avsaknaden av en tydlig 
definition av råd är det som ställer till problem. Om råden och anvisningarna 
tolkas på nyss nämnda sätt, förefaller inte skillnaden mellan det snäva och 
det vida tillsynsbegreppet vara särskilt stor. En annan faktor som medför att 
skillnaden mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet inte är speciellt 
stor, är proportionalitets- och behovsprinciperna. Principerna innebär 
nämligen att, om det inte finns skäl att anta att starkare åtgärder krävs, ska 
råd och information föredras framför förelägganden och förbud. Även om 
det i teorin endast utgås ifrån att ett av tillsynsbegreppen tillämpas, medför 
principerna en annan innebörd. Om det snäva tillsynsbegreppet används i 
teorin, medför principerna att främjande tillsynsåtgärder används i första 
hand och således blir det snäva tillsynsbegreppet utvidgat.  
 
Eftersom ansvarsfördelningen inom miljötillsynen är uppdelad på central, 
regional och lokal nivå, är det viktigt att definiera tillsynsbegreppet så att 
tillsynen blir enhetlig så att inte orättvisor uppstår mellan olika geografiska 
områden. Eftersom resurser kan fördelas olika beroende på var i landet vi 
befinner oss, kan olika prioriteringar göras på tillsynsområdet. Länsstyrelsen 
har olika roller, vilket kan ha inverkan på hur länsstyrelsen ser på 
tillsynsbegreppet.  Det kan även uppstå problem när tjänstemän ska utöva 
tillsyn eftersom tjänstemännens uppfattningar kan spegla hur tillsynen 
utövas. En del tjänstemän kan nämligen ha svårt att se att miljöskydd gynnar 
kommunen. De här faktorerna samt att en allmän uppfattning är att 
miljöskydd får stå tillbaka för ekonomiska intressen, gör att oberoende, 
enhetliga tillsynsorgan finns. Om företagen agerar utefter samma villkor 
uppstår ingen ofördelaktig konkurrens. Det hade därför varit bra att ange 
minimikrav för miljötillsyn. I dagsläget finns inga minimiregler för hur 
tillsynen ska utövas. Om tillsynsbegreppet dessutom hade getts en klar 
definition, hade likhet skapats i tillsynsarbetet och då hade tillsynen kunnat 
utövas enhetligt över hela landet. Det är inte tillräckligt att endast definiera 
tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter eftersom ett klart och tydligt 
tillsynsbegrepp medför att tillsynen blir mer effektiv. I dagens miljöbalk 
uttrycks nämligen tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter och det har visat sig 
att tillsynen ändå är oklar och osäker. Om tillsynsbegreppet istället 
definieras blir det lättare att följa lagstiftarens syfte med tillsynen.  
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Min mening är således att tillsynsbegreppet på miljöområdet borde ges en 
klar och tydlig definition. Med ett uttalat och klart begrepp minskas risken 
avsevärt för diskrepanser. Det ges även mindre utrymme för tolkning för 
den enskilde tjänstemannen. Eftersom tillsyn utövas på så många olika 
områden, torde det vara svårt att ge tillsynsbegreppet en definition som 
omfattar alla tillsynsområden och den åsikten ger Riksrevisionsverket stöd 
för i sin utredning från år 1985. En slutsats angående alla tillsynsområden 
kan dock inte ges i detta arbete eftersom uppsatsen har begränsats till det 
generella tillsynsbegreppet och miljötillsyn.  
 
Det har diskuterats om en svensk tillsynslag skulle införas, vilket skulle 
medföra en påverkan på den svenska miljötillsynen. Eftersom tillsyn utövas 
på så många olika områden, torde det dock blir svårt att implementera en lag 
som är anpassad till alla tillsynsområden.  

 56



Bilaga 
Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om 
införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna, Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning, 2c): 
 
Utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppfylla ovannämnda mål, 
inbegripet 

- inspektion på plats,  
- övervakning av hur miljökvalitetsnormerna uppnås, 
- beaktande av rapporter och yttranden från miljörevisioner,  
- beaktande och kontroll av intern övervakning som utförts av en 

operatör vid reglerade anläggningar eller på dennes vägnar, 
- bedömning av den verksamhet som bedrivs vid den reglerade 

anläggningen, 
- kontroll av lokalerna och den relevanta utrustningen (inbegripet att 

utrustningen underhålls på ett adekvat sätt) samt av att 
miljöförvaltningen vid anläggningen är adekvat, 

- kontroll av relevanta register som förs av operatören vid reglerade 
anläggningar 
 

 
, 
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