
Enhetliga och effektiva system 
för miljötillsyn och sanktioner

Hur når vi det?

FAH-konferens 2016-10-13

Tove Göthner, SKL



Kritik mot miljöbalkstillsynen

 Kritik: Hur olika kan tillsynen vara? Hur mäta tillsynens effekt?

- Brist i enhetlighet när det gäller genomförande och efterlevnad 

av miljölagstiftningen (OECD 2014)

- Utredningar om tillsynsfrågor

 Kommuner lägger mycket tid åt taxor. Småpengar i skillnaderna. 

Kan arbetet förenklas? Mer tid åt tillsyn? 

 Kommuner utför mycket bra tillsynsarbete!

- Potential kunna visa tillsynens effekt



Effektiv tillsyn

 Produktivitet (”inre effektivitet”) 

- Förmåga att göra saker rätt med liten ansträngning

 Effektivitet

- Förmåga att göra rätt saker (resultat) med liten 

ansträngning

 Produktiv organisation

- Organisation som handlägger stort antal ”ärenden” per år

 Effektiv organisation

- Organisation som producerar önskat resultat per år



Vad är enhetligt och likvärdigt?

 Enhetligt

- TM tolkar lagstiftning lika

- Små skillnader i vad TM 

tittar på vid tillsyn

- Att göra lika

- Tillsynsvägledning 

behövs, gemensam 

plattform för TVL

 Likvärdigt

- TM prioriterar på samma 

sätt

- TM har liknande resurser 

för liknande tillsyn över 

hela landet

- Vara eniga om behovet

- Behovsutredning ett 

verktyg



Diskutera tre och tre

 Hur ser ni på enhetlig och 

effektiv miljötillsyn? 

 Exempel på vad det betyder 

det för er?



SKL anser 

 Inte möjligt, eller 

eftersträvansvärt, att all 

tillsyn är likvärdig

- Resurser för A/IED, B, C-

tillsyn måste alltid finnas

- Politiken göra 

prioriteringar i vissa 

delar

- lokal betydelse (U/H-

verksamheter)

 Enligt SKL behöver ett antal 

delar uppfyllas för enhetlig

tillsyn

- TVL

- Lika bedömningar/ 

gemensamma system

- Tydlighet vad ingår i 

tillsynen?
Här uppnås 
likvärdigheten!



SKL:s projekt om miljöbalkstaxa

 SKL beslutat gå vidare i 

utvecklingsprojektet om ny 

taxamodellmnet DELTA M –

Digital, enklare taxa inom 

miljöbalkens område

 Prototyp för C-

verksamheters taxa samt 

risk- och 

konsekvensbedömning 

våren 2017



Gemensam syn på tillsynsbehov..?

 SKL tar fram modell för 

behovsutredning

 A, B, C – tillsynsbehov ska

täckas, statlig uppföljning 

möjlig

 U,H  – tillsynsbehov 

planeras och prioriteras

årligen av nämnd

 Händelsestyrd tillsyn –

tillsynsbehov skattas och 

tid avsätts i tillsynsplan 

avgift

skatt



Diskutera tre och tre

 Är det ett problem att den 

operativa tillsynen ser olika 

ut mellan kommuner?

 Vad tycker ni om att 

politiken gör prioriteringar i 

tillsynsbehovet?



SKL anser

 Sanktioner bra, del av 

tillsynssystemet

- Lätt att göra rätt

- Djungel idag

 Stark kedja behövs mellan 

tillsynsmyndigheter, polis 

och åklagare

- Samverkan krävs



Diskutera tre och tre

Sanktioner

 Hur tycker ni framgångsrik 

samverkan ser ut?

 Vad saknar ni för att det ska 

bli effektivt system för 

sanktioner?



Tack för mig!
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