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Förord  
Denna rapport har utarbetats på uppdrag av Naturvårdsverket. Uppdraget har omfattat följande 

tre delar:  

 att ta fram en praktiskt tillämpbar modell för utvärdering av effekter av miljötillsyn och hur 

tillsynen bidrar till miljömålens uppfyllande,  

 att utarbeta ett förslag till avgränsad utvärdering med utgångspunkt i modellen, samt  

 att diskutera kring hur tillsynens miljöeffekter kan utvärderas och hur dess påverkan på 

andra dimensioner av hållbar utveckling kan värderas.  

 

Naturvårdsverket avser att använda resultaten för att ”initiera avgränsade utvärderingar av 

miljöbalkens tillämpning [min kursivering] framförallt i form av miljötillsyn”. Med tillämpning av 

Miljöbalken menar Naturvårdsverket tillsyn, tillsynsvägledning, tillståndsprövning av miljöfarlig 

verksamhet, beslut (t.ex. om inrättande av skyddat område, om användning av kemisk produkt, om 

spridning av bekämpningsmedel) eller lagföring av misstänkt brott.  

 

Rapporten handlar om hur man kan utvärdera effekter av miljötillsyn och förslaget till avgränsad 

utvärdering gäller utvärdering av effekter av lokal miljötillsyn av miljöfarlig verksamhet. I rapporten 

diskuteras i generella termer hur miljötillsynens bidrag till miljömålen och hållbar utveckling kan 

bedömas. För en längre diskussion om hur andra dimensioner i hållbar utveckling kan utvärderas, 

den tredje delen i uppdraget, hänvisas till en artikel som behandlar detta. 

 

Rapporten har utarbetats av professor Anders Hanberger, Centrum för utvärderingsforskning vid 

institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. För innehåll, fel och brister i 

rapporten ansvarar författaren. Har du synpunkter på rapporten vänligen skicka dem till 

anders.hanberger@umu.se  
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Inledning 
Syftet med rapporten är att utveckla en modell för utvärdering av effekter av miljötillsyn som kan 

användas för att göra avgränsade utvärderingar av effekter av miljötillsyn och att föreslå hur en 

utvärdering av effekter av (lokal) miljötillsyn kan utformas utifrån modellen. Rapporten kommer 

också att diskutera styrkor och begränsningar med utvärderingsmodellen och förslaget, samt 

därefter några ytterligare frågor som rör utvärdering av miljötillsynens effekter. 

Miljötillsynens uppgift är att kontrollera och främja efterlevnaden av miljöbalken och tillhörande 

lagstiftning. Den ska initieras om det finns miljöfarlig verksamhet som innebär, eller kan innebära, 

att miljölagstiftningens krav åsidosätt. Om brister i miljöfarlig verksamhet åtgärdas före eller efter 

en tillsyn antas Miljöbalkens tillämpning förbättras, miljömålsuppfyllelsen öka och en hållbar 

utveckling främjas.  

När man ska bedöma miljötillsynens miljöeffekter måste också andra faktorer och förhållanden 

som kan påverka miljön beaktas. Att försöka isolera effekten av en specifik insats som miljötillsyn 

är en utmaning, men inget unikt för tillsyn utan gäller vid all effektutvärdering. Den föreslagna 

utvärderingsmodellen beaktar att miljötillsyn kan ha såväl positiva som negativa miljöeffekter och 

även andra effekter. 

Rapporten inleds med att sätta in miljötillsynen i sin styrningskontext och att presentera en tolkning 

av miljötillsynens programteori, dvs. hur tillsynen antas kunna uppnå önskade effekter. I det 

efterföljande kapitlet redogörs kortfattat för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

utvärderingsmodellen och förslaget till utvärdering. I kapitlet som följer presenteras utvärderings-

modellen och därefter förslaget till avgränsad utvärdering. Rapporten avslutas med en diskussion 

om styrkor och begränsningar med att utvärdera effekter av miljötillsyn enligt modellen och 

förslaget, samt några ytterligare och vidare frågor som aktualiseras vid utvärdering av effekter av 

miljötillsyn. 

Styrningskontext  

Miljöpolitiken är ett statligt politikområde där staten styr och nationella myndigheter, länsstyrelser, 

kommuner och privata aktörer är utförare. Kommunerna har också ett begränsat handlings-

utrymme för att utveckla lokal miljöpolitik. Sverige måste också följa beslut och avtal fattade på 

EU-nivå och andra internationella avtal. Internationella överenskommelser, åtaganden och EU 

fördrag (t.ex. Amsterdamfördraget) integreras i svensk miljölagstiftning vilka styr och begränsar 

miljöpolitiken och miljöarbetet. Miljöbalken (SFS 1998:808), som började gälla 1999, är en ramlag 

som tillsammans med förordningar och föreskrifter omfattar mer än tusen bestämmelser. Utöver 

bindande regler finns också allmänna råd och generella rekommendationer som myndigheter tagit 

fram som styr och vägleder verksamheter och individer på miljöområdet.  

Miljötillsyn kan beskrivas som ett reaktivt styrmedel (Johansson 2006) eller sista ledet i en styrkedja 

som börjar med miljöbalken, som följs av normering och avslutas med tillsyn (Naturvårdsverket, 

2013a, sid 15-16). Miljötillsynen regleras i miljöbalkens kap 26 (SFS 1998:808) och i Miljötillsyns-

förordningen (SFS 2011:13). Eftersom miljöbalken är en ramlag anger den de övergripande målen 

och villkoren för verksamheter, men detaljreglerar inte. Genom regeringens och myndigheternas 

normeringsarbete (förordningar, föreskrifter, vägledning) ska enhetlighet och rättssäkerhet i 

tillämpningen av lagstiftningen stärkas. Miljötillsynens uppgift i den nationella miljöpolitiska 

styrningen är att säkerställa att miljölagstiftningen implementeras som den är beslutad av 

lagstiftaren genom att kontrollera att lagar och tillhörande regelverk efterlevs. Ansvaret för att 
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utföra miljötillsynen är uppdelat mellan centrala tillsynsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner. 

Tillsynen skall enligt 1§ kap 26 i miljöbalken: 

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

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning 

kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 

stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig 

verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande 

bedöma om villkoren är tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och 

liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses[lagtextens 

kursivering].  

Miljötillsynens uppdrag är alltså att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, tillhörande 

föreskrifter, domar och andra beslut med stöd i miljöbalken, samt att fortlöpande kontrollera 

villkoren för verksamhet som fått tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet och vatten-

verksamhet.  

I miljötillsynsförordningen definieras centrala begrepp i miljötillsynen och där görs också andra 

förtydligande av miljötillsynen. Tillsynsmyndigheter är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndig-

heten, generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna (den eller de 

nämnder som fullmäktige bestämmer). Förordningen skiljer på operativ tillsyn och tillsynsväg-

ledning. Tillsynsmyndigheterna har ansvar för den operativa tillsynen, vilket avser ”tillsyn som utövas 

direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller har vidtagit en åtgärd”(1 

kap. §3, SFS 2011:13). Tillsynsvägledning avser det som räknas upp i sista meningen i 1§ kap 26 i 

miljöbalken och uttrycks i förordningen som: ”utvärdering, uppföljning och samordning av 

operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna” (1 kap. §3, SFS 2011:13). 

13 statliga myndigheter ska ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter inom sina 

ansvarsområden som förutom Naturvårdsverket bl.a. är Boverket och Havs-och vatten-

myndigheten. De övriga tillsynsmyndigheterna anges i kap 3 i förordningen. Länsstyrelserna har 

tillsynsvägledningsuppdraget gentemot kommunerna i länet.  

Miljötillsynens programteori 

Hur är miljötillsynen tänkt att uppnå önskade effekter? Att klargöra bakomliggande antaganden om 

hur de önskade effekterna ska uppnås är en hjälp när effekter av tillsynen ska bedömas. Antaganden 

om hur miljötillsynen kan uppnå önskade effekter kan beskrivas som miljötillsynens programteori. 

I rutan sammanfattas programteorin för miljötillsynen efter att ha återskapats med en policy-

vetenskaplig metod (Leeuw 2003) utifrån miljöbalken, miljötillsynsförordningen och tillsyns- och 

föreskriftsrådets (ToFR odaterad) publikation om tillsynsvägledning:  
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Om  

Tillräckliga ekonomiska förutsättningar finns och om inspektörerna har god utbildning 

och kännedom om miljöbalken, tillhörande regelverk, tillsynen och miljömålen 

Och om följande aktiviteter utförs 

- tillsynsvägledning genomförs enligt miljöbalkens och ToFRs riktlinjer 

- operativ tillsyn genomförs enhetligt och systematiskt 

- inspektörerna uppträder professionellt och respektfullt 

- krav på åtgärder ställs vid bristande regelefterlevnad och sanktioner utdelas vid behov 

- tillsynsbesök och tillsynsbeslut följs upp 

- Naturvårdsverket rapporterar återkommande till staten om lagefterlevnaden 

- vid behov vidtas åtgärder för att stärka och utveckla tillsynen 

så leder det till 

- att verksamhetsutövare vid behov vidtar åtgärder och utvecklar miljöarbetet i 

överenstämmelse med tillsynens krav och råd  

- att miljölagstiftningens tillämpning förbättras 

- att antalet brott mot lagstiftningen minskar 

vilket leder till  

- att miljön/miljötillståndet förbättras 

- att miljömålsuppfyllelsen förbättras 

- att en (ekologisk) hållbar utveckling främjas 

 

Programteorin uttrycks inte på detta sätt i något av dokumenten utan detta är en tolkning av hur 

lagstiftaren antar att önskade effekter kan uppnås. Aktiviteterna som räknas upp tolkas som att de 

tillsammans bidrar till att önskade effekter uppnås. Det kan finnas fler aktiviteter än de som anges 

i rutan som skulle kunna läggas till. Om miljötillsynens programteori också förstås på detta sätt av 

centrala aktörer har inte undersökts. Rapporten kommer att återkomma till programteorin när 

utvärderingsmodellen presenteras och i den avslutande diskussionen. 

Rapportens underlag 

Miljöbalken (framförallt kap 26), miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) och miljöprövnings-

förordningen (SFS 2013:251) har använts i utvecklingen av utvärderingsmodellen. Forskning om 

tillsyn och särskilt miljötillsyn med fokus på effektivitet och effekter har också använts. 

Naturvårdsverkets årliga rapporter till regeringen om tillsynen, andra rapporter som behandlar 

effekter av eller effektivitet i tillsyn har också använts. Det finns också en del rapporter som berör 

miljötillsynen som inte refereras till i texten men som också använts: Metoder i kommunal och 

regional tillsyn: en inventering (Lindberg, 2004); Miljötillsyn i praktiken (Cedstrand m.fl. 2006); 

Miljömålen och miljöbalken: möjlighet till rättsligt genomdrivande av miljökvalitetsmål 

(Dalhammar, 2008). 

I bilaga 1 och 2 redovisas en sammanställning av 30 regionala och lokal tillsynsdokument med 

avseende på innehåll för utvärdering av effekter av miljötillsyn som använts. Samtal har också förts 

med en lokal miljöinspektör om myndighetens tillsynsregister, dess innehåll, möjliga uttag och hur 

miljöinspektörer kan användas i en utvärdering av effekter av lokal miljötillsyn. 
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Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt uppmärksammas resultat från forskning om effekter av tillsyn på olika 

policyområden och uppföljningar av effekter av miljötillsyn. En studie av effekter av miljötillstånd 

uppmärksammas också. Kunskapsöversikten är begränsad och syftar till att uppmärksamma olika 

typer av effekter och användningar av utvärderingar och granskningar, samt effekter av ett 

näraliggande styrmedel (miljötillstånd) som bör beaktas i utvärderingar av effekter av miljötillsyn.  

Forskning om effekter av och användning av utvärderingar och granskningar 

Inom policy- utvärderingsforskning finns en del forskning om utvärderings- och 

kunskapsanvändning (Boswell, 2009; Cousins & Leithwood, 1986; Hanberger, 2011) som har 

relevans för detta uppdrag. Användningsforskningen visar bl.a. att relevans, kvalitet och 

trovärdighet är tre av de viktigaste förutsättningarna för att utvärderingar ska användas (Shulha and 

Cousins, 1997). För organisatoriskt lärande krävs också engagemang och tid för interaktion och 

egen reflektion (Fixsen & Blase, 2009; Jacobson et al., 2011). Dessa faktorer kan också tänkas gälla 

för användning av tillsynsbeslut. Men tillsyn skiljer sig från utvärdering genom att tillsyns-

myndigheten kan använda (hot om) sanktioner. Tillsynen kan tvinga fram åtgärder och regel-

efterlevnad även om den tillsynade inte upplever dessa relevanta eller motiverade. Om så är fallet 

finns en risk att lagefterlevnaden eller tillsynseffekten blir kortvarig om inte verksamheten 

fortlöpande kontrolleras. Omvänt kan effekten förväntas bli större och varaktigare om tillsynen 

upplevs relevant, trovärdig och håller god kvalitet. 

Det finns en del forskning om effekter av tillsyn på andra policyområden som också kan beaktas i 

detta sammanhang. Forskning om effekter av skolinspektion på skolutveckling och elevers 

skolresultat visar att elevers skolresultat  i en del fall har förbättrats, i andra fall försämrats eller inte 

påverkats när de mäts före och efter skolinspektion (De Wolf and Janssens, 2007; Ehrens et al 

2013; Ekholm and Lindvall, 2008; Hussein, 2012; Luginbuhl et al. 2009; Whitby, 2010). 

Skolinspektion har även lett till en del sidoeffekter i form av taktiskt agerande (gaming) t.ex. fusk 

med testresultat (De Wolf and Janssens, 2007). Studier av effekter av tillsyn av äldreomsorg visar 

att äldreomsorgstillsyn kan bidra till förbättringar av äldreomsorgen under vissa förutsättningar, 

men att den största effekten framträder i form av ökad dokumentation (Braithwaite et al. 2007; 

Furness 2009). Andra studier av effekter av utvärderingar och granskningar visar bl.a. att 

granskningskritik inte alltid leder till att åtgärder vidtas eller att vidtagna åtgärder kan överdrivas i 

uppföljningar (Brunsson, 2006; Hanberger, 2011). Verksamheter och enskilda anpassar sig också 

till det som granskas och enkelt kan mätas samtidigt som viktig icke granskad verksamhet 

nedprioriteras (se t.ex. Lindgren, 2016; Leeuw & Furubo, 2008). 

 

Hur de granskade bemöter och agerar när de tar emot olika utvärderingar har studerats i form av 

strategier och motstrategier (Ek, 2012, Hanberger, m.fl., 2005) och responssystem (Hanberger, 

2011). I egna studier av hur lokala skolaktörer möter kritik från Skolinspektionen framkommer bl.a. 

att kommuner som presterar goda resultat i jämförelse med andra och som har gott självförtroende 

som skolkommun kan ifrågasätta Skolinspektionens relevans och kompetens medan de som 

presterar sämre rättar till det Skolinspektionen kritiserat utan invändningar (Hanberger, m.fl 2016). 

Egna studier av effekter av äldreomsorgstillsyn visar att den som fått kritik som regel åtgärdar 

påtalade brister, men att tillsynen också kan leda till undanträngningseffekter t.ex. att personal 

flyttas från en enhet för att möta tillsynens krav på höjd bemanning på en granskad enhet 

(författaren manuskript). Dessa resultat bör också beaktas när effekter av miljötillsyn utvärderas; 

all tillsyn kan tänkas leda till både positiva och negativa effekter inräknat undanträngningseffekter. 
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Forskning om effekter av miljötillsyn och tillstånd 

Det finns en del forskning om miljötillsynens effektivitet att också beakta. Vicki Johansson (2006) 

diskuterar om tillsyn är ett effektivt styrmedel och syftar på politisk effektivitet, dvs. om tillsynen 

effektivt bidrar till att uppnå politiska mål och lagstiftarens intentioner. När hon jämför Arbets-

miljöverkets och Kemikalieinspektionens inspektionsverksamhet finner hon både likheter och 

olikheter. Det framträder en tendens till att båda myndigheterna undviker svåra komplicerade 

inspektioner till förmån för avgränsade, lätt mätbara faktorer och att planera inspektioner som 

projekt. Inspektionsprojekt tenderar också att utveckla standardiserade frågeformulär och fokusera 

på avgränsade delar som lätt går att mäta (sid 202). Standardiseringen motiveras med att den främjar 

likabehandling och ökar rättssäkerheten. Men det som lätt mäts och kontrolleras kan vara mindre 

viktigt för måluppfyllelsen på ett område som helhet vilket visar att det finns ”en inbyggd konflikt 

mellan politisk effektivitet och rättssäkerhet” (sid 203). Hon visar också att staten i regleringsbreven 

styr tillsynen mot en byråkratisering av tillsynsyrket med ett fokus på standardisering och 

resultatstyrning. Detta innebär att inspektörernas utrymme för egna tolkningar och bedömningar 

minskar (sid 221). Det senare är viktigt för situationsanpassning och, kan man tillägga, för att 

inspektionen ska återge den inspekterade verksamheten på ett rättvisande sätt. 

 

Forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn behandlar också effektfrågor som har bäring på detta 

uppdrag. I forskarnas slutrapport (Naturvårdsverket 2013b) redovisas två frågor som handlar om 

utvärdering av miljötillsynen: ”Vilka möjligheter finns det idag att utvärdera tillsynen i hela Sverige? 

Hur kan man mäta tillsynens effektivitet?”. Författarna betonar att det saknas en enhetlig definition 

av begreppet effektiv miljötillsyn och att det saknas en del viktiga förutsättningar för att kunna 

mäta effektiviteten i miljötillsynen. De framhåller dock att miljöinspektörernas kompetens och 

arbete är centralt för att uppnå effektiv miljötillsyn, förstått som att miljötillsynen effektivt bidrar 

till att miljöbalken tillämpas. Följaktligen blir det viktigt att försöka mäta miljöinspektörernas 

kompetens och arbete:  

 
Hur kan vi mäta människors arbete med att påverka i en riktning så att miljöbalkens syften nås, givet både 

miljöbalkens och förvaltningslagens utformning och arbetets förutsättningar och karaktär? Vi utgår från att 

miljöinspektörernas professionalism och kompetens är den grund som tillsynsarbetet vilar på. Då blir det 

fundamentalt att definiera vad som utgör professionalism och kompetens” (Naturvårdsverket 2013b , sid 

234). 

 

I en delstudie (Motiverande samtalsstudien) i forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn 

framhåller forskarna  ”kompetens inom samtal”, ”lyssnande” och ”bemötande” som tre viktiga 

kompetenser som går att mäta och utvärdera (sid 235). Men det krävs också att miljötillsyn relateras 

till mål och kostnader. En förutsättning för att kunna utvärdera miljötillsynens effektivitet  är att 

det måste finnas tillförlitlig data över tid, men de pekar på att det finns brister i data för många 

tillsynsområden.  

 
De data som finns samlas in av olika myndigheter och sträcker sig oftast endast några år tillbaka i tiden. Tyvärr 

saknas i dag konsistent insamlad relevant data över svensk miljötillsyn. Värdet av sådana data är stort av många 

skäl. För det första skulle det möjliggöra mätbarhet av tillsynens effektivitet. För det andra skulle utvärdering 

av sådan statistik stärka rättssäkerheten. För det tredje skulle det behövas för att i framtiden kunna möta 

eventuella krav från EU. Sist och inte minst skulle det främja forskning om miljötillsyn i och med att 

utvärdering och jämförelser liksom testning av teoretiska hypoteser skulle möjliggöras (Naturvårdsverket 

2013b, sid 236-237).  
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Vad forskarna avser med relevant data är inte helt klart, men de argumenterar för att de viktigaste 

är att miljöinspektörer ges förutsättningar till ”interorganisatoriskt lärande” vilket de uttrycker som 

”…att varje enskild inspektör ges möjlighet att jämföra sin bedömning (formuleringar, begrepp, 

beslutsunderlag, etc.) med andra inspektörer som använder samma inspektionspunkter”(sid 237). 

Forskarna hänvisar också till Nordins (2008) kunskapsöversikt om forskning om resultatmått inom 

tillsynsverksamhet som visar på begränsningar med att använda resultat- och utfallsmått och att 

användningen av dessa i sig kan få konsekvenser för de tillsynade t.ex. att de lägger för stor vikt vid 

det som granskas.  

 

Att utfärda miljötillstånd och tillståndsprövning är också styrmedel som används tillsammans med 

miljötillsyn för att säkerställa miljöbalkens tillämpning. Miljöutvärderingsforskaren Per Mickwitz 

(2003) har studerat miljöeffekter av tillstånd inom finsk massa- och pappersindustri. I Finland har 

utsläpp av spillvatten främst reglerats genom industrispecifika tillstånd och det finska tillstånds-

systemet bygger på individuell uppföljning genom tillsyn av anläggningar med tillstånd. I studien 

av effekter av företagens tillstånd användes en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder 

(framförallt intervjuer med industriföreträdare). Resultaten visade att i vissa fall hade 

industriföretagens tillstånd en tydlig effekt på utsläpp av biokemiskt syre (ett mått på vattens renhet) 

och fosfor. I andra företag hade utsläppen av dessa ämnen och framförallt av klorin minskat, men 

i dessa industriföretag var det inte tillstånden utan andra faktorer som forskarna fann som 

förklaring till minskade utsläpp. De påvisade, med stöd i annan forskning, att minskade utsläpp av 

kemikalier är kostnadsbesparande och tillsammans med att konsumenter efterfrågade klorinfritt 

papper genomförde industriföretagen miljöförbättringar. Studien illustrerar betydelsen av att en 

intervention (tillstånd med specifika villkor för miljöfarliga verksamheter) kan ha effekt på vissa 

verksamheter men inte alla och att ekonomiska faktorer i vissa fall kan vara viktigare. Studien visar 

också att det behövs intervjuer med verksamhetsansvariga för att kunna dra slutsatser om effekter 

av tillstånd. Om inte industriföretagens förklaringar till varför de minskat utsläppen undersökts 

finns risk att tillståndens betydelse överskattas. Studien gällde inte effekter av tillsyn, men tillsyn av 

tillståndsefterlevnad är en integrerad del i det finska tillståndssystemet. Tillståndsgivning och tillsyn 

syftar också till att nå samma mål, att säkerställa hög tillämpning av miljölagstiftning. Effekter av 

utfärdade tillstånd och hur de samverkar med tillsyn bör beaktas när effekter av tillsyn utvärderas.  

Nationell uppföljning av effekter av miljötillsyn 

Tillgängliga data för bedömning av effekter av miljötillsyn  

Naturvårdsverket har i uppdrag att återkommande rapportera till regeringen om miljötillsynen 

(enligt 1 kap §28 i tillsynsförordningen). Rapporteringen baseras på länsstyrelsernas samman-

ställningar av miljötillsynen som också inkluderar uppgifter från kommunerna. I några tabeller i 

länsstyrelsernas årsredovisningar redovisas uppgifter om antal årsarbetskrafter, verksamhets-

kostnader och antal inkommande ärenden för naturvård och miljöskydd som, enligt Naturvårds-

verkets bedömning, ger en överblick ”när det gäller de grundläggande förutsättningarna för 

länsstyrelsernas arbete enligt miljöbalken” (Naturvårdsverket 2015, sid 17). Naturvårdsverket 

skriver i samma rapport att det är svårt att bedöma effekterna av effektivitetshöjande åtgärder av 

tillsynen eftersom det saknas mått på effektivitet i tillsyn (sid 12). Det är samma konstaterande som 

görs av forskarna i forskningsprojektet Effektiv tillsyn. Länsstyrelserna lyfter fram en del positiva 

effekter av genomförda tillsynsförbättrande åtgärder, men det framgår inte hur effektbedömning-

arna har gjorts. Att större delen av tillsynen är händelsestyrd framhålls försvåra bedömning av 

effekter. Naturvårdsverket förslår att länsstyrelserna får i uppdrag att bedöma effekter av vidtagna 

åtgärder för att bättre kunna utveckla tillsynen och att återkommande redovisa effekterna. 
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Naturvårdsverkets rapport till regeringen och länsstyrelsernas årsredovisningar innehåller värdefull 

information om tillsynen, hur den fungerar runt om i landet, samt förslag på hur den kan utvecklas, 

men för att utvärdera effekter av miljötillsyn i landet är detta otillräckligt. 

Bedömningar av miljötillsynens betydelse för miljömålens uppfyllelse 

Naturvårdsverket har i samma rapport till regeringen (Naturvårdsverket 2015) också bedömt 

tillsynens betydelse för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålsbedömningen var 

inriktad på hur tillsynen bidragit till att uppnå generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen och 

baserades på länsstyrelsernas rapporter och bedömningar. Länsstyrelserna gjorde olika bedömning-

ar om miljötillsynens bidrag till måluppfyllelsen. En länsstyrelse framhöll att tillsyn inom 

vattenområdet har haft stor betydelse för att nå dessa mål, medan tillståndskrav för miljöfarlig 

verksamhet haft större betydelse enligt en länsstyrelse. Tillsynen bedömdes också ha olika betydelse 

för att uppnå olika miljömål, t.ex. har tillsyn av miljöhänsyn i form av dikningar och rensningar 

bidragit till att uppnå målen ”ett rikt växt- och djurliv” och ”ingen övergödning”. Hur bedömning-

arna gjorts redovisas inte. Naturvårdsverkets har heller inte gjort någon samlad bedömning av 

miljötillsynens bidrag till att uppnå miljömålen.  

Hur man ska förstå tillsynens bidrag till miljömålens uppfyllelse framgår av en utvärdering av 

samverkan mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna (Naturvårdsverket, 2013a). I rapporten 

identifieras två effektkedjor, en för hur Naturvårdsverket utifrån miljömålen arbetar med tillsyns-

vägledning till de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna och en där länsstyrelserna arbetar med 

tillsynsvägledning till lokala tillsynsmyndigheter och själva utövar operativ tillsyn över verksamheter 

med miljöpåverkan. I rapporten framhålls att alla nämnda myndigheter arbetar tillsammans för att 

miljömålen ska uppfyllas.  

Vägen dit är effekter i förvaltningen som leder till ett förbättrat miljötillstånd. De eftersträvade 

förvaltningseffekterna i det här fallet är att miljölagstiftningen efterlevs, att tolkningen av den sker på ett likartat 

sätt och att det ska vara få antal brott mot miljöbalken. (sid 16) 

Effektkedjorna beskrivs, precis som programteorin för miljötillsynen tidigare i denna rapport, 

utifrån ett programteoretiskt synsätt. I den refererade rapporten är det nationell miljöpolitik och 

lagstiftning som styr resurser, aktiviteter och prestationer som förväntas få önskade effekter i 

form av en likartad tolkning och tillämpning av miljölagstiftningen som leder till att färre miljö-

brott begås och miljötillståndet förbättras. Det framgår inte hur efterlevnaden av miljölag-

stiftningen (uttryckt som de eftersträvade förvaltningseffekterna) ska bedömas mer än att 

tolkningen ska vara enhetlig och fokusera på brott mot miljöbalken.  

I en pågående utredning av miljötillsynen (Dir 2016:32) ingår i utredarens uppdrag att bland 

annat bedöma hur en mer samlad uppföljning och utvärdering av tillsynen kan utformas. I 

direktiven uppmärksammas att någon samlad utvärdering inte har gjorts av ”organisationen, 

genomförandet och finansieringen av tillsynen eller sanktionssystemet” sedan Miljöbalken 

infördes 1999 (sid 3). Det konstateras också i utredningsdirektiven att det saknas tillsynsdata för 

att ”undersöka tillsynens effektivitet i termer av bättre miljö” (sid 5). Utredningen ska redovisa 

uppdraget senast i slutet av april 2017. 

Sammanfattningsvis visar forskning om effekter av tillsyn på olika policyområden och 

uppföljningar av miljötillsyn att tillsyn inte alltid får önskade effekter, att många faktorer 

påverkar tillsynen och också det som tillsynen syftar till att uppnå (bättre lagefterlevnad, 

miljömålsuppfyllelse och miljö). Kunskapen i detta avsnitt kommer att beaktas när 

utvärderingsmodellen och förslaget till utvärdering utvecklas. I nästa avsnitt klargörs först hur 

centrala begrepp används i rapporten.  
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Centrala begrepp i utvärdering av effekter av miljötillsyn 

Hur begreppet effekter används 

Utvärderingsmodellen, som utvecklas i nästa avsnitt, utgår från Rossi & Freemans (1993) 

användning av begreppet effekter och i modellen förstås miljötillsyn som en intervention. Effekten 

av en intervention kallar författarna för nettoeffekt (net outcome) och den samlade effekten 

benämns bruttoeffekt (gross outcome). Bruttoeffekten omfattar effekter av andra processer och en 

så kallad designeffekt som syftar på effekt av själva effektstudien, i detta fall utvärderingen. Att 

delta i en utvärdering av miljötillsyn kan tänkas påverka deltagare (t.ex. miljöinspektörer) att 

överdriva positiva effekter av miljötillsyn när de svarar på frågor om effekter eftersom dessa är 

önskvärda. 

Bruttoeffekt = nettoeffekt + effekter av andra processer + designeffekt av utvärderingen 

 

Att bedöma om en viss intervention (miljötillsyn) bidrar till en viss önskad effekt är en utmaning 

eftersom många faktorer förutom interventionen kan påverka det som interventionen syftar till att 

uppnå. Man måste analytiskt kunna se en intervention (miljötillsyn) som en händelse eller ett 

ingrepp i en pågående process. Det bör finnas data före och efter interventionen. Teoretiskt kan 

nettoeffekten  illustreras med hjälp av observationer före och efter interventionen (Figur 1). Den 

beroende variabeln kan, som i exemplet, t.ex. vara utsläpp av NO i luft.   

 

Figur 1. Illustration av nettoeffekt av miljötillsyn på miljöutsläpp 

Förkortningar: O=observation, T=tid 

Källa: Figuren baseras på Rossi & Freeman (1993:218-222) och Vedung (2009:216). 
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Den heldragna linjen illustrerar hur utsläppen av NO successivt ökar och den streckade linjen hur 

utsläppen förändrats efter en intervention. I figuren illustreras också sju observationer, tre före 

(O1-O3 vid T1-T3) och fyra efter (O4-O7 vid T4-T7) interventionen. Förväntade NO-utsläpp, vad 

som skulle hänt utan miljötillsyn, kan antas följa den trendkurva som följer av observationerna O1, 

O2 och O3. Observationerna O4, O5, O6 och O7 skulle följa den heldragna linjen om 

interventionen eller någon annan faktor inte skulle haft någon effekt på utsläppen. I exemplet har 

en intervention genomförts och miljösläppen har minskat. Nettoeffekten av miljötillsyn illustreras 

som en delmängd av bruttoeffekten. Om miljötillsynen inte haft någon effekt skulle bruttoeffekten 

bero på andra interventioner eller faktorer. Ett utfallsmått som mäter miljötillståndet (NO) har 

använts som exempel, men även andra utfallsmått som tillämpning av miljöbalken eller lagefter-

levnad skulle kunna användas. Ofta kan det vara rimligt att bedöma effekter av en intervention i 

förhållande till mer än ett utfallsmått. 

Utifrån dessa definitioner av effekter kommer rapporten att utveckla modellen för utvärdering av 

tillsynens effekter på den tillsynade och miljön, samt andra effekter som miljötillsyn kan tänkas få. 

Övriga centrala begrepp 

Tillsyn: kan innefatta kontroll och rådgivning 

Operativ tillsyn/miljötillsyn: tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd, (3§ SFS 2011:13) 

Skrivbordstillsyn: utförs på avstånd från tillsynsobjektet och baseras huvudsakligen på dokument 

Inspektion: förannonserad eller oannonserad tillsyn av tillsynsobjekt på plats  

Tillsynsbesök: förannonserad eller oannonserad inspektion  

Egen kontroll: verksamhetsutövare kontrollerar verksamheten och dess påverkan på miljön. 

Tillsynsobjekt/miljötillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller en djur- 

eller växtart som är eller ska vara föremål för tillsyn (3§ SFS 2011:13)  

Tillsynsvägledning/ Miljötillsynsvägledning: utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn 

samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna, (3§ SFS 2011:13) 

Tillsynsuppföljning och utvärdering: uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn 

Tillsynseffekt/miljötillsynseffekt: någon form av påverkan eller förändring som miljötillsynen bidragit 

till 

Indirekt effekt: t.ex. att verksamhetsutövare prioriterar det som granskas och förbiser det som inte 

granskas 
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Utvärderingsmodell 
I detta avsnitt beskrivs den modell som utvecklats för utvärdering av effekter av miljötillsyn. Med 

utvärderingsmodell avses här ett ramverk som beskriver hur miljötillsynens effekter kan utvärderas. 

Först presenteras modellens utgångspunkter, antaganden och element. Därefter hur en utvärdering 

kan genomföras i fyra steg och vilka data som behövs för detta.  

Modellens premisser och element 

Inom ramverket förstås miljötillsyn som en intervention i miljöfarlig verksamhet eller vatten-

verksamhet som förändras och som kan bidra till att förbättra eller försämra miljötillståndet, vilket 

inkluderar människa, djur, natur och kultur. Miljötillsyn uppfattas och utvärderas som ett reaktivt 

styrmedel och som ett av flera styrmedel (policyinstrument) som används tillsammans i miljö-

politiken i samma syfte, dvs. till att förbättra miljötillståndet och bidra till miljömålens uppfyllelse 

och en hållbar utveckling.  

 

I figur 2 illustreras utvärderingsmodellen. Miljötillsyn (A1) initieras när det finns eller finns risk för 

bristande tillämpningen av miljölagstiftningen, t.ex. att gränsvärden för utsläpp av miljöfarligt avfall 

överskrids eller riskerar att överskridas av en verksamhet. Med stöd i modellen utvärderas effekter 

av miljötillsyn utifrån en tänkt effektkedja. Om inga brister upptäcks vid en miljötillsyn avslutas 

den, men även i detta fall kan den ha haft effekt på den tillsynade. Den tillsynade kan ha påverkats 

i form av att ha fått bättre kunskap om verksamhetens miljöpåverkan eller om vad som på sikt 

kommer att behöva åtgärdas för att möta lagstiftningens krav (B1). Om brister i lagefterlevnad 

upptäcks vid miljötillsynen informeras den tillsynade om bristerna och lagstiftningens krav vilket 

först förväntas leda till insikter om verksamhetens brister i tillämpning av lagstiftningen och vad 

som behöver åtgärdas på kort och lång sikt. Både när en tillsyn avslutas eftersom det inte finns 

några anmärkningar eller om brister upptäcks så kan den påverka den tillsynade (B1). Dessa insikter 

och kunskaper antas i nästa steg leda till att verksamhetsutövaren genomför åtgärder och utvecklar 

sitt miljöarbete eller vattenverksamhet (B2) i enlighet med tillsynens krav och rekommendationer. 

Om detta görs på rätt sätt, bidrar åtgärderna till att förbättra miljötillståndet (C). Miljötillsynen 

skulle kunna ha effekt på den tillsynade, men inte på nästa led i effektkedjan. De krav på åtgärder 

som ställts eller åtaganden som den tillsynade samtyckt till att vidta genomförs inte i praktiken eller 

på ett annat sätt än som anges i tillsynsbeslutet. Möjligheten finns också att den tillsynade rättar till 

de kritiserade bristerna genom att vidta åtgärderna (B2), men minskar samtidigt på andra delar i 

verksamhetens miljöarbete. I detta fall har miljötillsynen haft en undanträngningseffekt (B3, ej 

illustrerad i figuren). Om åtgärderna görs på rätt sätt kommer verksamhetens miljöbelastning att 

minska och miljötillståndet att påverkas till det bättre (C). Som uppmärksammats tidigare kan andra 

interventioner och faktorer påverka den tillsynande och/eller miljötillståndet (A2, A3, A4…), 

faktorer som måste beaktas i effektbedömningen. Den högra streckade rutan i figur 2 illustrerar 

andra interventioner och faktorer som kan påverka den tillsynades miljöarbete respektive miljön. 

 

Att bedöma miljötillsynens effekter utifrån utvärderingsmodellen innebär att bedöma om den haft 

någon effekt i hela eller delar av effektkedjan, om tillsynen kan bidra till att förklara effekter på den 

tillsynade (B1, B2, B3 ) och miljön (C). Även att informera om tillsynen kan tänkas påverka den 

tillsynade och miljön. Om informationen triggar igång effektkedjan har tillsynen en preventiv eller 

anteciperande effekt. Tillsynen kan också ha andra effekter (D, ej illustrerat i figuren)som också 

bör beaktas när tillsynens samlade effekter bedöms. De effekter som är av störst intresse i denna 

rapport är miljötillsynens effekt på den tillsynade (B1,B2, B3) och miljön (C).  
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Figur 2. Modell för utvärdering av miljötillsynens effekter  

 

Miljötillsynens effekt kan vara negativ(-), utebli (0), liten (1) eller stor (2) på den tillsynade, dess 

miljöarbete och på miljön(miljötillståndet). Effekter kan framträda före, under och/eller efter 

tillsynen. Tillsynen kan också ha andra effekter. 
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Den kan t.ex. bidra till att definiera vad som är kvalitet i miljöarbete, till ökad dokumentation, till 

att andra liknande verksamheter vidtar miljöförbättrande åtgärder. Undanträngningseffekter (B3) 

kan också beskrivas som andra effekter.  
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Miljötillsynens programteori, som presenterades tidigare i rapporten, följer effektkedjan med 

undantag för det första steget (A1 till B1). Miljötillsyn antas leda till att efterfrågade miljöåtgärder 

(B2) vidtas även om den tillsynades kunskaper och insikter (B1) inte ökar och att miljöåtgärderna, 

förutsatt att de genomförs på rätt sätt, bidrar till en förbättrad miljö (C). 

Utvärdering i fyra steg 

Utifrån modellen kan utvärderingar av miljötillsynens effekter genomföras i fyra steg: 

Datainsamling (steg 1) 

Ett antal tillsynsobjekt väljs först ut. För vart och ett av objekten samlas tillsynsdokument in för en 

vald period inklusive observations-/mätdata av verksamheternas miljöpåverkan där sådana data 

finns. Under den valda perioden kommer olika typer av miljötillsyn ha gjorts av de undersökta 

tillsynsobjekten. Vissa tillsynsärenden har avslutats utan anmärkning, andra innehåller anmärkn-

ingar och krav på åtgärder. Alla tillsynsdokument upprättade för ett tillsynsobjekt för den valda 

perioden samlas in. När det gäller mätdata av verksamheternas miljöpåverkan bör data samlas in 

före och efter den valda perioden. 

Miljöinspektörernas och verksamhetsutövarnas identifiering och bedömningar av effekter på 

tillsynade och miljön samlas också in. Frågor ställs till miljöinspektörer och tillsynade om effekter 

med utgångspunkt i modellen och om det är tillsynen och/eller andra faktorer som påverkat den 

tillsynade och verksamhetens åtgärder, samt om miljötillsynen haft andra effekter. Hur denna del i 

datainsamlingen kan genomföras exemplifieras i förslaget till utvärdering i nästa avsnitt. 

Miljöinspektörerna tillfrågas också om hur de bedömer miljötillsynens eventuella bidrag till att 

uppfylla ett eller flera miljömål som en del i datainsamlingen.  

Sammanställning av data (steg 2) 

I sammanställningen av data beskrivs kort vilka brister i lagefterlevnad som miljötillsynen ska bidra till 

att lösa. Detta uttrycks som vilka delar av miljölagstiftningens tillämpning som är otillräcklig med 

hänvisning till lagrum för vart och ett av tillsynsobjekten.  

I sammanställningen beskrivs tillsynsobjektet, typ av tillsynsobjekt (efter relevant kategori) och 

tillsynsområde (utgå om möjligt från SFS 2011:13) 

Miljötillsynen beskrivs genom att lista all utförd tillsyn under en period. Beskriv tillsynsinsatserna och 

ange om de innehåller a.information om lagstiftning/regelverk, b.kontroll av lagefterlevnad/ 

tillståndsefterlevnad, c.kontroll av egenkontroll, d.annan kontroll (ange vilken), e.rådgivning, 

f.övrig tillsyn. Det bör noteras om miljötillsynen utförts som skrivbordstillsyn (distanstillsyn) eller 

inspektion, om den var föranmäld/oanmäld, förstagångsbesök/uppföljande-/rutininspektion, 

samt om tillsynen ingår i ett tillsynsprojekt. Ange om möjligt vilken tillsynsmetod som använts. 

Sammanställ utfallet av tillsynen: ange utan anmärkning/anmärkning; om krav på åtgärder, 

förelägganden/förbud finns; ange om slutdatum för genomförande av åtgärd finns; ange om 

uppföljande tillsyn/inspektion ska göras 

Sammanställ effekter på den tillsynade (B1 och B2) och notera vilka källor som effektbedömningen 

baseras på (tillsynsdokument, miljöinspektörens bedömning eller den tillsynades egen bedömning). 

Sammanställ gjorda observationer/mätningar/provtagningar där sådana finns. Ange tidpunkt och vem 

som utfört den/dem (verksamhetsutövaren, oberoende person, tillsynsmyndigheten).  

Sammanställ effekter på miljön och notera vad effektbedömningen baseras på (mätdata, 

miljöinspektörens bedömning eller den tillsynades bedömning). 
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Notera om andra effekter framträder och vilka de i så fall är. 

Notera andra interventioner som syftar till att uppnå samma förändring/förbättring i miljöarbetet 

respektive miljön (miljötillståndet) t.ex. ändrad lagstiftning, införande av ny teknik, efterfrågan. 
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Tabell 1. Sammanställning av data om tillsynsobjekten och miljötillsynen 

Tillsyns-
objekt 

Tillsyns-
objektet 
och dess 
miljöbe-
lastning  

(Risk för) 
brist i 
lagefter-
levnad 

Tillsyn (A1) Utfall och 
ev. krav  

Effekter på 
den 
tillsynade 
(B1, B2) 

Mätningar
/prov-
tagningar 

Effekter på 
miljön (C)  

Andra 
effekter 

Andra 
interven-
tioner  

Ange kategori 
enligt SFS 
2013:251 

Ange A,B,C 
klass; ange 
belastning  

Ange lagrum Ange antal 
och typ 

Ange: utan 
anm. eller 
anm.; ev. 
krav, 
sanktioner 

Ange vilka 
källor 
bedömningen 
baseras på 

Ange värden 
före och efter 
tillsyn 

Ange vilka 
källor 
bedömningen 
baseras på 

Notera andra 
effekter 

Som kan 
påverka den 
tillsynade och 
miljön 
noteras 

1          

2          

3          

…          

100          
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Samlad effektbedömning (steg 3)  

Utvärderaren använder materialet som sammanställts under steg 2 i en samlad bedömning av 

tillsynens effekter på den tillsynade (B1), på dennes miljöåtgärder/miljöarbete (B2, B3) och på 

miljön (C), samt om tillsynen haft andra effekter (D). Ange om möjligt om en viss tillsyn haft en 

viss effekt. I bedömningen av miljötillsynens samlade effekt (nettoeffekt) beaktas effekter av andra 

faktorer (A2, A3, A4) på den tillsynade (B1,B2, B3) och på miljön (C), samt andra effekter (D).  

Effekten på den tillsynade och miljön kan vara negativ (-), utebli (0), liten (1) eller stor (2). En 

negativ effekt kan t.ex. vara att miljöarbete som inte tillsynats minskat eller att åtgärderna gjorts på 

fel sätt som sammantaget bidragit till att öka verksamhetens miljöbelastning och därmed försämrat 

miljön. Liten positiv effekt skulle kunna vara att brister i det som anmärkts i tillsynen åtgärdas utan 

nämnvärda undanträngningseffekter. En stor positiv effekt är om den tillsynade vidtar fler eller 

mer omfattande åtgärder som går längre än vad miljötillsynen riktat anmärkning mot och om 

åtgärderna görs på rätt sätt kan de få en stor positiv effekt på miljön. Stor effekt avser här i 

förhållande till verksamhetens miljöbelastning. 

Tabell 2. Samlad bedömning av effekter av miljötillsynen 

Tillsyns-
objekt  

Effekt på 
tillsynad 
(B1,B2, B3) 

Lagefterlevnad Effekt på 
miljön(C)  

Nettoeffekt Andra 
effekter 

Andra 
faktorer 

 Ange -, 0,1,2 Ange ja, ja delvis 
eller nej 

Ange -, 
0,1,2 

Ange -, 0,1,2 Ange och 
beakta 

Ange och 
beakta  

1       

2       

3       

 

Bidrag till miljömålsuppfyllelse och hållbar utveckling (steg 4) 

Det fjärde steget kan göras inom ramen för en begränsad utvärdering, alternativt efter att ett antal 

utvärderingar eller en mer omfattande utvärdering har gjorts. Bedömningen görs av utvärderaren 

och baseras på vidtagna åtgärders effekter på miljötillståndet när andra faktorers betydelse och 

undanträngningseffekter beaktats (nettoeffekten). För att bedöma tillsynens bidrag till miljömålen 

relateras först tillsynsobjektens miljöpåverkan till relevanta miljömål och därefter används 

resultaten från gjorda bedömningar av tillsynens bidrag till förbättring av miljön/miljötillståndet 

(nettoeffekten) för att bedöma åtgärdernas bidrag till miljökvalitetsmålens uppfyllelse och ekologisk 

hållbar utveckling (tabell 3). Vid bedömningen av effekter på ekologisk hållbar utveckling och 

bidrag till miljömålsuppfyllelse ange mål (1-16, ett/flera) och om bidraget varit negativt (-), inget 

(0), litet (1) eller stort (2): Ange effektmått (på ekologisk hållbarhet t.ex. CO2, partikelutsläpp, arter 

etc.). Det bör förtydligas vad som avses med ett litet respektive stort bidrag. Exempelvis kan 

miljötillsynens bidrag till att en verksamhet minskat utsläppen med 20% eller mindre bedömas som 

litet och över 20% som stort. Miljötillsynens effekt på ekologisk hållbar utveckling kan dock inte 

mätas på detta sätt för alla miljöfarliga verksamheters åtgärder, t.ex. preventiva säkerhetsåtgärder. 

En verksamhet med stor miljöbelastning som vidtar omfattande åtgärder som går längre än det 

som tillsynsmyndigheten krävt innebär ett stort bidrag till ekologisk hållbar utveckling och till att 

ett eller flera miljömål uppfylls. Stort bidrag avser här i relation till verksamhetens totala 

miljöbelastning. Om miljötillsynens bidrag till att förbättra samma verksamhets miljöåtgärder är 

litet kan tillsynens bidrag ändå vara betydande jämfört med en liten tillsynad verksamhet som 

bidragit stort till att förbättra miljön i förhållande till dess miljöbelastning. Verksamhetens storlek 



20 
 

och totala miljöbelastning måste tas med i bedömningen. När den samlade effekten av miljö-

tillsynen aggregeras måste effekten för alla tillsynade verksamheter inom samma kategori räknas in.  

Tabell 3. Miljötillsynens bidrag till hållbar utveckling och miljömålens uppfyllelse 

Miljötillsyn  Ekologisk hållbar 

utveckling 

Miljömålsuppfyllelsen  

Tillsyns-
objekt 

Netto-
effekt  

Effektmått Bidrag  Mål Effekt-

mått  

Bidrag  

1 -, 0,1,2 Ange  -, 0,1,2 Ange 1-16 Ange  -, 0,1,2 

2       

3       

 

Förslag till utvärdering av effekter av lokal miljötillsyn 
Förslaget till utvärdering som presenteras i detta avsnitt tar utgångspunkt i utvärderingsmodellen. 

Det ingick i uppdraget att göra avgränsningar och att diskutera och förankra dessa med 

uppdragsgivaren. Innan det bestämdes att förslaget till konkret utvärdering skulle fokusera på 

effekter av lokal miljötillsyn diskuterades även regional tillsyn, men efter att ett antal regionala och 

lokala tillsynsdokument med avseende på deras användbarhet för utvärdering av effekter av 

miljötillsyn granskats bestämdes denna avgränsning. Först sammanfattas de regionala och lokala 

tillsynsdokumentens (bilaga 1 och 2) innehåll och användbarhet för utvärdering av effekter av 

miljötillsyn. Därefter presenteras en plan för utvärderingen av effekter av lokal miljötillsyn av 

miljöförlig verksamhet. 

Tillsynsdokuments användbarhet för utvärderingen 

För att få tillgång till tillsynsdokument kontaktades en regional tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen i 

Västerbotten, och en lokal tillsynsmyndighet, Miljö- och hälsoskydd i Umeå. På begäran skickades 

ett urval tillsynsdokument av miljötillsyn av olika tillsynsobjekt. I bilaga 1 och 2 sammanfattas den 

data som gick att ta fram om tillsynsobjekten, tillsynen och om mätningar/provtagningar i 30 

undersökta dokument. Som framgår av sammanställningen innehåller dokumenten varierande 

information om tillsynsobjektet, tillsynen, vilka krav som tillsynsmyndigheterna ställt och i vilken 

utsträckning kraven uppfyllts av verksamhetsutövarna. Beträffande dokumentens användbarhet för 

utvärdering av effekter av miljötillsyn konstateras följande: 

Regional tillsyn: Dokumenten innehåller olika mycket information om tillsynsobjekten, 

miljötillsynen, utförda åtgärder och mätningar. Redovisning av mätningar/provtagningar är 

otillräckliga eller saknas i de undersökta dokumenten, men kan i vissa fall samlas in från andra 

register. Om alla dokument som redovisar mätningar/provtagningar samlas in kommer dessa i 

varierande grad att spegla förändringar i verksamheternas miljöpåverkan, men inte vilken betydelse 

som miljötillsynen haft för vidtagna åtgärder och miljöpåverkan. Sammantaget kan 

tillsynsdokumenten användas för att identifiera utförd tillsyn, miljöinspektörernas bedömningar av 

verksamhetsutövarnas lagefterlevnad på de områden och punkter som tillsynats, men inte om 

vidtagna åtgärder gjorts p.g.a. miljötillsynen och inte heller om tillsynen haft andra effekter. 

Lokal tillsyn: Miljötillsynsregistret vid Miljö och hälsoskydd i Umeå arkiverar alla tillsynsdokument 

digitalt sedan 2012. I registret fanns i oktober 2016 715 miljöfarliga verksamheter varav 3 var A-

klassade, 59 B-klassade, 178 C-objekt; 107 U-objekt med årsavgift och 368 U-objekt utan årsavgift 

(personlig kommunikation med miljöinspektör). Det finns också andra register som innehåller 
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tillsynshandlingar, t.ex. ett register för köldmedier. Hur andra lokala tillsynsmyndigheters 

miljötillsynsregister ser ut har inte undersökts, men klassindelningen A, B, C och U-objekt utgår 

från miljöprövningsförordningen (2013:251) och används i alla kommuner. A- och B-verksamheter 

kräver tillstånd, C-objekt är anmälningsskyldiga till kommunen och U-verksamhet har varken 

anmälnings- eller prövningsplikt.  

Innehållet i tillsynsdokumenten (bilaga 2) visar samma brister som för de regionala tillsyns-

dokumenten när det gäller användbarhet för utvärdering av effekter av tillsyn. Uppgifter om 

tillsynsobjekt, tillsynen och utfall av tillsynen, samt mätningar/provtagningar är inte tillräckliga för 

att bedöma effekter av miljötillsyn på de tillsynades miljöåtgärder och därmed inte på miljön. De 

dokument som finns i tillsynsregistret kan sammantaget användas för att identifiera genomförd 

tillsyn, miljöinspektörernas bedömningar av verksamhetsutövarnas lagefterlevnad på de områden 

eller punkter som tillsynats, men inte om vidtagna åtgärder gjorts p.g.a. miljötillsynen och inte heller 

om tillsynen haft andra effekter.  

Efter dokumentanalysen och avstämning med uppdragsgivaren bestämdes, som redan nämnts, att 

förslaget skulle fokusera på utvärdering av effekter av lokal miljötillsyn av miljöfarlig verksamhet. 

Plan för utvärdering av effekter av lokal tillsyn av miljöfarlig verksamhet 

Utvärderingsplanen beaktar dataläget och en del kända praktiska frågor som måste kunna hanteras. 

För att närmare kunna planera utvärderingen har diskussioner förts med en lokal miljöinspektör 

om tillsynsregistret, behov och möjlig samverkan med miljöinspektörer. För den planerade 

utvärderingen kommer det att krävas ett närmare samarbete med lokala tillsynsmyndigheter som 

omfattar hjälp med att ta fram tillsynsdokument, kontaktuppgifter till verksamhetsutövare, hjälp 

med sammanställning av data, samt att samla in och samordna inspektörernas bedömning av 

tillsynseffekter.  

Med detta i beaktande beskrivs utvärderingens syfte och frågor, därefter studiens upplägg, 

datainsamling och sammanställning av data.  

Syfte och frågeställningar 

Utvärderingens syfte är att få kunskap om effekter av lokal miljötillsyn av miljöfarlig verksamhet. 

Den söker svar på följande frågor: 

1. Vilka effekter har miljötillsynen haft på de tillsynade, verksamheternas åtgärder/ 

miljöarbete samt miljön? Har tillsynen haft andra effekter? Vilka? 

2. I vilken utsträckning har miljötillsynen respektive andra faktorer bidragit till de tillsynades 

miljöåtgärder och miljöeffekter?  

3. (I vilken utsträckning) har miljötillsynen bidragit till en ekologisk hållbar utveckling och till 

att uppfylla ett eller flera nationella miljökvalitetsmål?  

Upplägg och urval 

Utvärderingen läggs upp som en komparativ fallstudie av fyra lokala tillsynsmyndigheters 

miljötillsyn av miljöfarliga verksamheter. Valet av fallstudiedesign motiveras med att det inte finns 

någon utarbetad metodologi för att utvärdera effekter av (lokal) miljötillsyn och att studien behöver 

läggas upp så att effekterna av tillsynen kan spåras i relation till enskilda tillsynsobjekt. Analys-

enheten är lokal tillsyn av enskilda miljöfarliga verksamheter, verksamheternas miljöåtgärder och 

miljöpåverkan. Med detta upplägg får man variation i kommuners tillsynsmodell, miljötillsyn och 

tillsynsobjekt.  
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Utvärderingen inleds med att först välja en kommuntyp/storlek utifrån SKLs kommungrupps-

indelning. Förslagsvis väljs fyra kommuner ur kommunkategorien ”större städer” för att få 

tillräckligt med miljöfarliga verksamheter att välja mellan i kommunerna. I den gruppen finns 31 

kommuner med en befolkning på mellan 50-200 000. För det andra väljs kommuner som använder 

olika tillsynsmodeller. Förslagsvis väljs en kommun som använder miljömålsinriktad miljötillsyn, 

en som använder riskbaserad tillsyn och två kommuner som inte använder någon specifik 

tillsynsmodell. Eventuellt kan näringslivsstruktur användas som ett tredje urvalskriterium, men det 

är inte lika viktigt för en pilotstudie som denna. Alla kommunerna bör ha elektronisk arkivering av 

tillsynsdokument minst tre år tillbaka.  

De fyra kommunerna som väljs ut inbjuds att medverka i utvärderingen och i samband med 

inbjudan förklaras vad medverkan innebär och den ersättning som erbjuds för medverkan och 

nedlagt arbete. En miljöinspektör utses som kontaktperson i varje kommun. 

Studien ska omfatta 100 tillsynsobjekt och då man kan räkna med ett bortfall bör man överväga att 

starta med 120 tillsynsobjekt. Kontaktpersonen i respektive kommun och utvärderaren gör 

tillsammans ett urval av 30 tillsynsobjekt per kommun: förslagsvis 10 B-klassade, 10 C-klassade och 

10 U-klassade (med årsavgift) verksamheter. Förslagsvis ska en del av tillsynsobjekten ha haft tillsyn 

under lång tid och andra vara nya verksamheter som startade verksamheten cirka tre år tillbaka. 

Verksamheter som expanderat sin verksamhet och därmed (risk för) miljöpåverkan kommer att 

kunna utgöra en underkategori till den första gruppen. Verksamheter tillhörande 2-5 verksamhets-

kategorier väljs från miljöprövningsförordningens indelning (SFS 2013:251), förslagsvis inom 

kategorierna jordbruk, trävaror, kemiska produkter, hamnar och flygplatser samt avfall. Förslagen 

till urval och avgränsningar diskuteras med uppdragsgivaren och en referensgrupp till 

utvärderingen innan detta bestäms. 

En referensgrupp till utvärderingen tillsätts med representanter för Naturvårdsverket, två 

miljöforskare med kunskap om Miljöbalken, tillstånd och/eller tillsyn, några lokala miljöinspektörer 

och näringslivsrepresentanter. Referensgruppens roll är att vara ett stöd för utvärderingen och bör 

samlas två gånger, dels för att lämna synpunkter på det planerade upplägget och dels på ett utkast 

till rapport. 

Steg 1 Datainsamling  

Utvärderaren genomför först pilotintervjuer med 4-5 miljöinspektörer och verksamhetsutövare i 

syfte att få ytterligare kunskap om vilken mätdata som finns, vilka tillsynsinsatser som förekommer, 

tillsynseffekter och andra effekter, samt hur frågor om detta kan ställas i enkäter och/eller 

(telefon)intervjuer med tillsynade. Utvärderaren informerar kort om utvärderingen och frågar 

avslutningsvis om det är något annat som utvärderaren bör känna till om tillsynens effekter.  

Pilotintervjuerna och de data som behövs enligt utvärderingsmodellen styr vilka frågor som ska 

ställas i en elektronisk enkät eller telefonintervjuer med tillsynade. Frågorna inkluderar bl.a. om och 

hur tillsynen påverkat den som tillsynats och dess miljöarbete, vilken tillsyn som har haft (störst) 

effekt, hur olika tillsynsmetoder uppfattas, vilka andra faktorer som eventuellt kan förklara vidtagna 

åtgärder och om det finns andra effekter av tillsynen. Enkäten eller intervjuguiden används därefter 

av utvärderaren för att samla in de tillsynades bedömning av effekter av tillsyn och om (vilka) andra 

faktorer påverkat verksamheternas miljöåtgärder och miljöpåverkan. 

En stor del av datainsamlingen görs av kontaktpersonen (miljöinspektören) i kommunerna. De får 

i uppdrag att ta fram tillsynshandlingar för 30 tillsynsobjekt för en treårsperiod och samla in berörda 

miljöinspektörers bedömningar av effekter.  
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Steg 2 Sammanställning av data 

Miljöinspektören (kontaktpersonen) sammanställer följande uppgifter för vart och ett av de 30 

tillsynsobjekten: 

1. Uppgifter om tillsynsobjektet, verksamhetens namn. Ange e-post och telefon till verksamhets-

utövaren, ange verksamhetskategori, miljöklass, storlek.  

2. Problemen som tillsynen ska bidra till att lösa. Ange vilka brister i efterlevnad av miljölagstiftningen 

som tillsynen avser lösa med hänvisning till lagrum. 

3.Bedöm verksamhetens faktiska och/eller möjliga miljöbelastning. Ange om den är stor eller liten 

i jämförelse med annan A, B, C och U verksamhet. 

4.Sammanställ tillsynsinsatser som gjorts under perioden efter följande kategorier: skrivbordstillsyn/ 

inspektion; föranmäld/ oanmäld, förstagångsbesök/uppföljande-/rutininspektion. Beskriv 

tillsynsinsatserna: a.information om lagstiftning/regelverk, b.kontroll av lagefterlevnad/ tillstånds-

efterlevnad, c.kontroll av egenkontroll, d.annan kontroll (ange vilken), e.rådgivning, f.övrig tillsyn. 

5. Sammanfatta utfallet av tillsynen: utan anmärkning, anmärkning, krav på åtgärder; ange om 

förelägganden/vite/förbud och om uppföljande tillsyn/ inspektion ska göras 

6. Redovisa om det finns observationer/mätningar/provtagningar. Ange tidpunkt och vem som utfört 

den/dem (verksamhetsutövaren, oberoende person, tillsynsmyndigheten). Ange om det är en 

uppmätt eller uppskattad miljöeffekt. 

 

7.Bedöm effekter på tillsynade: ange om alla/vissa/inga åtgärder som tillsynen ställt krav på 

genomförts. Ange om lagefterlevnaden förbättrats. 

8.Bedöm tillsynens effekter på miljön: verksamhetens miljöbelastning har minskat, ökat eller är 

oförändrad  

9. Ange om det framträder andra effekter av tillsynen 

Resultaten för samtliga punkter sammanställs i tabell 1. Efter att miljöinspektörerna sammanställt 

dessa data för sina olika tillsynsobjekt kompletterar utvärderaren tabell 1 med uppgifter beträffande 

punkterna 7-9 baserat på de tillsynades enkät- eller intervjusvar. Vid sammanställning av effekter 

noteras vem som gjort bedömningen (miljöinspektör eller tillsynad).  

Steg 3 Samlad effektbedömning 

Utvärderaren använder sammanställningarna som gjorts med hjälp av tabell 1 i en samlad 

bedömning av vilka effekter som miljötillsynen har haft för varje tillsynsobjekt. Om det finns 

skillnader mellan inspektörernas och verksamhetsutövarnas effektbedömningar anges detta och 

beaktas i den samlade bedömningen. Störst effekt av miljötillsyn kan tänkas vara i samband med 

första tillsynen, vilket utvärderaren undersöker. I analysen bedöms om det finns andra 

interventioner eller faktorer som påverkat de tillsynades miljöarbete och miljön och om tillsynen 

haft andra effekter. I analysen undersöks om effekterna skiljer sig med avseende på olika 

kommunernas tillsynsmodell, olika typer av tillsyn och tillsynsmetod. 

Bedömning av miljötillsynens bidrag till miljömålsuppfyllelsen och ekologisk hållbar utveckling 

(Steg 4) kan genomföras som beskrivits i tidigare avsnitt, men denna analys föreslås inte göras i 

denna pilotstudie eftersom underlaget är begränsat.   
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Diskussion 
I rapporten har frågan om hur man kan utvärdera miljöeffekter av miljötillsyn stått i fokus. 

Miljötillsyn har begreppsliggjorts som en intervention i miljöfarlig verksamhet som syftar till att 

förbättra verksamhetens miljöarbete och miljön/miljötillståndet. Utmaningen har varit att försöka 

isolera effekten av miljötillsyn (nettoeffekten) i relation till den samlade effekten med kännedom 

att andra styrmedel och faktorer påverkar miljötillståndet. 

Styrkor och begränsningar med utvärderingsmodellen och förslaget 

Utvärderingar av effekter av offentliga styrmedel eller program utgår direkt eller indirekt från någon 

teori om kausalitet hävdar Sandahl och Petersson (2016). Utvärderingsmodellen som utvecklats här 

har dock inte tagit utgångspunkt i kausalitetsteori, men den och förslaget till utvärdering kan 

relateras till minst två kausalitetsteorier eller snarare antagande som dessa vilar på. Figur 1 och 

exemplet bygger på en kontrafakticitetsteoretisk argumentation, dvs. vad skulle hänt om inte 

miljötillsyn gjorts (Sandahl och Petersson 2016, sid 91 ff.). Men figuren och exemplet har i 

rapporten främst använts för att analytiskt beskriva effektbedömningsproblemet. Man kan också 

säga att utvärderingsmodellen implicit utgår från ett manipulerbarhetsteoretiskt antagande (Sandahl 

och Petersson 2016, sid 75 ff.), dvs. att interventionen/miljötillsynen kan påverka (manipulera) 

orsaken till negativ påverkan på miljötillståndet. Miljötillsynen och utvärderingsmodellen utgår från 

att ”orsaken” till en försämrad miljöbelastning kan ligga i verksamheters bristande tillämpning av 

miljölagstiftningen och att miljötillsynen kan påverka deras tillämpning och därmed förbättra 

miljötillståndet. Man skulle kunna ta utgångspunkt i en eller flera kausalitetsteorier och välja en 

forskningsdesign som följer av ett sådant val. Men oavsett vilka utgångspunkter och vilken 

forskningsdesign (utvärderingsmodell) man väljer så finns begränsningar. Men som sagt 

utvärderingsmodellen och den föreslagna utvärderingen tar inte avstamp i kausalitetsteori.  

Utvärderingsmodellen är ett ramverk som tillåter olika utvärderingar av effekter av miljötillsyn och 

den föreslagna utvärderingen är därmed inte den enda som kan utvecklas med stöd i modellen. 

Styrkor med den föreslagna modellen är att den beaktar den kontext där miljötillsyn genomförs, 

där andra styrmedel och faktorer som kan bidra till att förbättra verksamheternas miljöarbete och 

miljön beaktas. Förslaget säkrar hög intern validitet, genom att miljötillsynens och de tillsynades 

förutsättningar och effekter representeras i sina olika lokala kontexter. I utvärderingen beaktas 

också miljötillsynens styrningskontext, olika former av miljötillsyn, såväl positiva som negativa 

effekter på tillsynade och miljön för specifika verksamheter. En svaghet med den avgränsade 

utvärderingen gäller extern validitet. Fallstudiedesignen i den föreslagna utvärderingen innebär 

begränsningar när det gäller generaliserbarhet. Men det går att förbättra den externa validiteten 

genom att utöka fallstudien, genomföra fler fallstudier och/eller använda andra upplägg och 

metoder som förbättrar möjligheten att generalisera resultat om effekter av miljötillsyn.  

Utmaningar vid utvärdering av miljötillsynens effekter 

Att försöka bedöma miljötillsynens samlade effekter på miljön i kvantitativa termer framstår som 

en svår uppgift eftersom tillsynsobjekten är så många och olika och för att tillsynen därför måste 

göras på många olika sätt för att säkra hög intern validitet, men framförallt för att det saknas 

nödvändig data för att kunna göra det. Detsamma gäller möjligheten att i kvantitativa termer 

uppskatta miljötillsynens samlade bidrag till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen och bidra 

till hållbar utveckling. I flera rapporter och senast i direktiven till en pågående utredning (Dir 

2016:32) konstateras att tillsynsdata saknas för att undersöka ”tillsynens effektivitet i termer av 

bättre miljö”. Kan man då inte börja samla in data som behövs för detta? För att kvantitativt kunna 
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bedöma effekter av miljötillsyn på miljön behövs mätningar/provtagningar före och efter 

miljötillsynen för varje tillsynsobjekt och uppgift om den tillsyn som gjorts, verksamheternas 

åtgärder och uppföljning av åtgärder. Man behöver också veta tidpunkt för gjorda mätningar, 

utförd tillsyn och genomförda åtgärder för att kunna bedöma miljöeffekter av tillsynen. En sådan 

datainsamling skulle bli mycket omfattande och kostsam och det är inte heller praktiskt möjligt att 

göra det för alla tillsynsobjekt.  

Data om verksamheters miljöpåverkan måste också hålla godtagbar kvalitet. Vem som utför 

provtagningar/mätningar, verksamheterna själva eller oberoende part, när de gjorts i förhållande 

till produktionsvolymer, filterbyten med mera påverkar kvaliteten och användbarheten av mätdata. 

Ibland finns bara uppskattade värden att tillgå. Det saknas ofta information som behövs för att 

bedöma datakvaliteten. Att samla in stora mängder data utan att kunna säkerställa att data håller 

godtagbar kvalitet är inte meningsfullt. Till detta kan läggas att om vissa delar av en verksamhets 

miljöpåverkan mäts speglas inte hela verksamhetens miljöpåverkan och eventuella undanträngn-

ingseffekter riskerar att förbises. Kvantitativa utfallsmått och mätningar kan som bäst indikera en 

del av verksamheternas förändrade miljöpåverkan. Varför en åtgärd gjorts kan inte utläsas.  

När utvärderingsmodellen presenterades angavs vilken data som behövs, men det som då inte 

uppmärksammades var att olika utfallsmått som används vid provtagningar/mätningar av 

miljöbelastning (t.ex. CO2, NO, gränsvärden för buller, arter) inte kan aggregeras till ett gemensamt 

mått. Det alternativ som förespråkas i rapporten är att bedöma miljötillsynens effekter på den 

tillsynade och miljön uttryckt som negativ, ingen, liten eller stor effekt. Hur dessa bedömningar 

bör göras för att uppnå likvärdig bedömning behöver preciseras och diskuteras ytterligare.  

Förslaget till utvärdering bygger på att samla in miljöinspektörers och verksamhetsutövares 

bedömningar, motiv och förklaringar till de tillsynades åtgärder. Man skulle kunna föreställa sig att 

tillsynsdokument är ett bättre underlag eftersom de upprättas när ärendet är aktuellt, men som 

visats innehåller dokumenten inte tillräckligt med information för effektutvärdering av miljötillsyn. 

I tillsynsdokumenten är det också inspektörerna som bedömt de tillsynades åtgärder och 

lagefterlevnad. Deras bedömningar grundas på olika underlag, företagens egna rapporter, 

oberoende mätningar/provtagningar eller egna observationer gjorda vid förannonserade eller 

oannonserade inspektionsbesök. Men allt av vikt finns inte redovisat i tillsynsdokumenten. 

Miljöinspektörerna bär på kompletterande kunskap som också måste samlas in (som beskrivits 

under steg 1 och steg 2 i utvärderingsmodellen). Det bör också beaktas att inspektörernas 

bedömningar av lagefterlevnad kan påverkas av hur de tolkar lagstiftningen, hur strikt eller generöst 

de tolkar regelverket, hur många inspektörer som varit inblandade i inspektionen etc.  

I den föreslagna utvärderingen föreslogs att kommuner med olika tillsynsmodeller skulle väljas och 

i datainsamlingen angavs att man ska redovisa vilken typ av tillsyn som utförts. Detta för att det 

kan finnas skillnader i effekter som kan kopplas till tillsynsmodell och tillsynsmetod. Pilotstudien 

kan visa på vilka skillnader som finns i miljötillsyn och om det går att relatera effekter till vissa 

tillsynsmodeller och tillsynsmetoder. 

En ytterligare fråga som bör beaktas är att många tillsynsobjekt har haft miljötillsyn under lång tid 

och att effekten av tillsyn kan variera över tid. Om man väljer att studera effekter av tillsyn under 

t.ex. en treårsperiod kommer effekterna för tillsynsobjekt som haft tillsyn i mer än tre år sannolikt 

att underskattas eftersom tillsynen kan ha haft stor påverkan på verksamheternas miljöarbete och 

miljön i samband med att verksamheterna startade, eller under en expansiv period som kan ligga 

långt tillbaka i tid. Detta bör beaktas vid val av tillsynsobjekt så att både verksamheter som haft 

tillsyn under lång tid och de som startat nyligen eller expanderat verksamheten finns med i urvalet.  
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Kännedom om att en (ny) tillsyn kan bli aktuell kan tänkas påverka verksamheter att vidta åtgärder 

för att undvika kritik i en miljötillsyn. Detta är också en önskad effekt av miljötillsyn som kan finnas 

men som riskerar att förbises om inte frågor om detta ställs i intervjuer eller enkäter till tillsynade. 

De tillsynade vet bäst vad som ligger bakom de åtgärder som de själva gjort och man kan anta att 

de lämnar den mest korrekta bedömningen av miljötillsynens effekter på dem själva och på miljön. 

Man kan förvänta sig att flera samverkande faktorer bidragit till en åtgärd och att olika faktorer kan 

ha haft olika betydelse vid olika tidpunkter. Det kan inte uteslutas att det kan finnas motiv att 

förstora eller förminska miljötillsynens betydelse för verksamhetens miljöarbete och miljön. 

Tillsynade som inte har accepterat ett tillsynsbeslut eller befinner sig i konflikt med en 

tillsynsmyndighet kan t.ex. vilja förminska miljötillsynens betydelse för miljön och överdriva 

negativa effekter av tillsynen. Därför bör man hålla öppet för att både miljöinspektörer och 

tillsynade kan ha skäl att förminska eller förstora tillsynens effekter. 

I rapporten diskuterades inledningsvis resultat från forskning om tillsyn/inspektion på olika 

policyområden. Forskning om effekter av tillsyn/inspektion visar att tillsyn/inspektion kan bidra 

till att främja önskade effekter under vissa förutsättningar, men samtidigt följer ofta en del negativa 

effekter av tillsyn. Om de tillsynade fokuserar på det som granskas samtidigt som de drar ner på 

miljöarbetet på andra områden eller om miljöåtgärder görs på fel sätt så uteblir effekten eller i 

sämsta fall blir den negativ. Ett sådant resultat tyder på att tillsynsmetoderna behöver ses över. För 

att få fördjupad kunskap om undanträngningseffekter (B3) och andra effekter (D)av tillsyn kan en 

specifik studie övervägas där representanter på flera nivåer i tillsynade verksamheter tillfrågas. 

Eftersom miljötillsyn är en sammansatt intervention som pågår över tid och eftersom de tillsynade 

verksamheterna är så olika och för att olika kommunala tillsynsmodeller används så framstår det 

mest rimliga och givande att söka kunskap om miljötillsynens effekter genom avgränsade 

utvärderingar av ett urval kommuners tillsynsobjekt. Om en utvärdering genomförs i enlighet med 

förslaget kommer den att ge kunskap och erfarenheter som kan användas för att utveckla framtida 

utvärderingar av miljötillsyn. När fler effektutvärderingar av miljötillsyn av vattenverksamheter och 

miljöfarliga verksamheter genomförts kommer möjligheten till generaliseringar också att öka. 

Utvärdering av andra delar i miljötillsynsuppdraget 

I miljötillsynsuppdraget ingår också ”att fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga” för 

miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet med tillstånd. Hur detta kan bedömas har inte 

uppmärksammats i rapporten. Om tillståndspliktiga verksamheter lever upp till villkoren i 

tillstånden samtidigt som miljölagstiftningen och miljökraven skärps behöver självklart villkoren i 

tillstånden anpassas till de strängare kraven. Hur man kan utvärdera om villkoren är tillräckliga 

kräver en egen analys. 

En studie som uppmärksammades tidigare i rapporten om miljöeffekter av tillstånd för finska 

industriföretag som bedriver miljöfarlig verksamhet (Mickwitz 2003) visar på svårigheter att isolera 

effekten av två styrmedel som används tillsammans i miljöpolitiken. Den refererade studien av 

effekter av tillstånd inkluderade också uppföljning av tillståndsefterlevnad genom tillsyn. Eftersom 

dessa båda styrmedel också är integrerade i miljöpolitiken i Sverige kan man överväga att planera 

för en utvärdering av effekter av tillstånd och miljötillsyn som följer upp tillståndsefterlevnad av 

tillståndspliktig verksamhet. Den skulle ge kunskap hur inspektörer och tillsynade bedömer effekter 

av tillstånd respektive tillsyn över tid och den samlade effekten av båda styrmedlen. 

Miljötillsyn omfattar också tillsynsvägledning som också är en del i miljötillsynens programteori. I 

miljötillsynsförordningen anges olika former av tillsynsvägledning vilka beskrivs som tre delar av 
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Tillsyns- och föreskriftsrådet. Del 1 handlar om att ge stöd och rådgivning till den operativa 

tillsynsmyndigheten, del 2 att samordna operativ tillsyn och del 3 att följa upp och utvärdera den 

operativa tillsynen. Med utgångspunkt i denna indelning kan en utvärdering av effekter av 

tillsynsvägledning omfatta att först sammanställa vilken tillsynsvägledning som genomförts under 

t.ex. en treårsperiod, dvs. vad som gjorts under de tre delarna. Effekter av genomförd 

tillsynsvägledningen kan därefter undersökas på operativ tillsyn och miljöinspektörer. Tänkbara 

effekter av en sådan utvärdering skulle kunna vara att en viss form av tillsyn ökat eller minskat (t.ex. 

kontroll av egenkontroll), att gemensamma inspektioner ökat eller minskat och att dessa är 

resursbesparande men också medfört att annan tillsyn har minskat, att miljöinspektörernas 

kompetens höjts, att lokala tillsynsmyndigheters egen uppföljning av tillsynsbeslut ökat, att 

kostnader per inspektion ökat eller minskat etc.. Tillsynsvägledning ingår inte i utvärderings-

modellen. Att den inte finns med beror på att modellen då skulle bli komplicerad eftersom 

tillsynsvägledning inte är den enda faktor som påverkar operativ tillsyn.  

Man kan också överväga att med utgångspunkt i programteorin utvärdera effekter av flera 

aktiviteter än tillsynsvägledning. Detta skulle ge kunskap om värdet av olika tillsynsaktiviteter och 

hur de kan utvecklas eller vid behov avvecklas och ersättas av andra insatser/aktiviteter.  

Miljötillsynens bidrag till miljömålsuppfyllelse och hållbar utveckling 

Ett sätt att bedöma miljötillsynens bidrag till miljömålens uppfyllelse anges i steg 3 i 

utvärderingsmodellen. Utgångspunkten för bedömningen är att miljötillsynens effekt på miljön 

(nettoeffekten) först har bedömts. Givet att miljötillsynen har en effekt blir nästa steg att relatera 

miljöförbättringen som kan knytas till miljötillsynen till ett eller flera miljömål och därefter bedöma 

bidraget för vart och ett av de tillsynade verksamheterna. Om t.ex. 60 av 100 tillsynade 

verksamheter förbättrat sitt miljöarbete som ett resultat av tillsynen och minskat verksamheternas 

miljöbelastning så kan detta resultat användas för att skatta miljötillsynens bidrag till ett eller flera 

miljömål i ett län eller landet i stort. Om fler utvärderingar gjorts ökar underlaget. När resultaten 

aggregeras måste man beakta tillsynsobjektens storlek, samlade miljöpåverkan och hur många 

motsvarande miljöfarliga verksamheter som finns när man försöker bedöma den samlade effekten 

av miljötillsynen (nettoeffekten) för olika miljömål.  

I Naturvårdsverkets rapport till regeringen (2015) bedömdes tillsynens betydelse för några 

miljökvalitetsmål (vilket uppmärksammades tidigare i den här rapporten). Bedömningarna 

baserades på kunskap och erfarenhet av vilken tillsyn som haft störst effekt enligt länsstyrelsernas 

redovisningar och bedömningar. Här finns flera mätproblem som måste beaktas. Att olika former 

av tillsyn kan ha betydelse för uppfyllandet av miljökvalitetsmålen finns inte anledning att 

ifrågasätta, men om tillsynen också haft dessa effekter och hur effektbedömningarna gjorts framgår 

inte. Om miljöeffekterna av tillsynen överskattas kommer också bidraget av miljötillsynen för 

miljömålens uppfyllelse att överskattas. Om och hur miljötillsynens bidrag till miljömålens 

uppfyllelse gjorts i kommuner som använder en miljömålsbaserad tillsynsmodell kommer den 

föreslagna utvärderingen att kunna belysa. 

I miljöbalkens första kapitel och paragraf anges att lagens mål är att främja en långsiktigt hållbar 

utveckling. Lagen ska tillämpas så  att bl.a. ”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en 

från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 

tryggas” (MB kap 1, §1). Det är dock inte rimligt att systematiskt utvärdera miljötillsynens bidrag 

till social hållbarhet (t.ex. människors hälsa, inflytande) och ekonomisk hållbar utveckling (t.ex. 

sysselsättning) eftersom miljötillsynen är inriktad på att kontrollera miljölagstiftningens tillämpning. 

Kontrollen avser i första hand påverkan på naturmiljön och ekologisk hållbarhet. Vill man 
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utvärdera miljötillsynens effekter på social och ekonomisk hållbarhet bör tillsynsobjekt och tillsyn 

som är inriktade på att främja dessa dimensioner i hållbarhetsbegreppet väljas ut. Exempelvis skulle 

effekter av tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet som man vet påverkar 

människors (och djurs) hälsa kunna utvärderas. Där kan tillsynens bidrag till att uppfylla miljömålet 

”grundvatten av god kvalitet” och social hållbar utveckling (människors hälsa) bedömas efter 

samma tillvägagångssätt som i miljömålsbedömningen. Hur olika hållbarhetsdimensioner kan 

utvärderas demonstreras och diskuteras vidare i en artikel där 16 utvärderingar av de lokala 

investeringsprogrammens bidrag till hållbar utveckling granskats (Larsson & Hanberger, 2015).  

Hur effektiv miljötillsyn kan definieras  

Utvärderingsmodellen och den förslagna utvärderingen har handlat om hur man kan utvärdera 

effekter av miljötillsyn, inte hur miljötillsynens effektivitet kan utvärderas, men det finns en 

koppling här. Om miljötillsynen är effektiv kan de positiva effekterna av tillsynen förväntas öka 

och de negativa undvikas eller minimeras. 

Det finns ingen allmänt accepterad definition av effektiv miljötillsyn konstaterar forskarna i 

forskningsprojektet med samma namn (Naturvårdsverket 2013b). Forskarna har ändå, som 

diskuterats tidigare, idéer om och förslag på hur effektiv miljötillsyn ska kunna uppnås (se tidigare 

avsnitt). Behovet av en definition av effektiv miljötillsyn är något som också framförs i flera andra 

rapporter. Hur skulle man kunna definiera effektiv miljötillsyn utifrån rapportens utgångspunkter? 

Om man utgår från det lagstiftaren önskar uppnå med miljötillsyn och den kunskap som rapporten 

grundas på skulle förslagsvis effektiv miljötillsyn kunna definieras som:  

Miljötillsyn är effektiv när den till rimliga kostnader bidrar till att tillsynade vid behov vidtar åtgärder före eller 

efter tillsynen så att antalet brott mot miljölagstiftningen minskar och verksamheternas miljöbelastning minskar 

utan att deras miljöarbete försämras och miljöbelastning ökar på områden som inte tillsynats. 

Avslutande kommentar  

Rapporten har främst handlat om hur man kan utvärdera effekter av miljötillsyn och de utmaningar 

som detta innebär, samt att föreslå hur en konkret utvärdering av effekter av lokal miljötillsyn kan 

utformas. Tillsynens bidrag till miljömålen och hållbar utveckling har diskuterats i generella termer. 

När man ska utvärdera miljötillsynens samlade bidrag till miljömålens uppfyllelse och hållbar 

utveckling måste först miljötillsynens nettoeffekt ha bedömts för en mängd olika miljöfarliga 

verksamheter och vattenverksamheter, annars blir underlaget för tunt. Men om nettoeffekten visar 

sig vara liten bör man överväga att inte göra en utvärdering av enbart miljötillsynens bidrag till 

miljömålen och hållbar utveckling. Som framfördes tidigare kan en utvärdering omfatta både 

effekter av tillstånd för miljöfarliga verksamheter och tillsyn av tillståndsefterlevnad samt andra 

effekter av båda dessa styrmedel.  

Avslutningsvis uppmärksammas en effekt av miljötillsyn som hittills inte diskuterats och som inte 

går att utvärdera om inte miljötillsynen skulle avvecklas, effekten av att det finns ett miljö-

tillsynssystem. Argumentationen i anslutning till Figur 1 gällde vad som skulle hänt om ingen tillsyn 

gjorts i det enskilda fallet. Men att bedöma vad som skulle hänt om det inte finns någon miljötillsyn 

överhuvudtaget är en annan sak. Miljötillsynslagstiftningen och tillsynssystemet kan tillskrivas ett 

värde i sig och som bidrar till att stärka miljölagstiftningens tillämpning. Skulle verksamhetsutövare 

som bedriver miljöfarlig verksamhet inte kontrolleras mot miljölagstiftningen skulle sannolikt 

lagefterlevnaden vara sämre hos företag/verksamheter som inte själva tycker att miljöbelastning är 

ett problem och där det inte ligger i verksamheternas intresse att minimera miljöpåverkan.     
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Bilaga 1: Innehåll i 10 regionala tillsynsdokument 
 

Länsstyrelsen i Västerbotten 

Typ av inspektion / beslut Anmärkning, bedömning, åtagande, åtgärd, krav Mätning av miljöeffekt: 

oberoende, 

verksamhetsutövare eller 

inspektör 

1.Beslut som svar på 

verksamhetsutövares (konkursbo 

som övertagit gruvor) yttrande 

Krav på: efterbehandlingsplan för godkännande hos miljödomstolen; 

löpande rena utsläpp; egen kontroll 

Egen provtagning 

2.Beslut om rättelse på felandes 

bekostnad 

Länsstyrelsen låter utföra åtgärderna Länsstyrelsen eller den som den 

anlitar utför senare provtagning  

3.Beslut om åtgärder 

vattenhantering vid 

Muarlidengruva med referens till 

tillståndet 

Upprätta efterbehandlingsplan som ska godkännas av miljödomstol; ett antal 

försiktighetsåtgärder senast den [datum] 

- 

4.tillsynsbesök vid 

Maurlidengruvorna 

Rapport om utförda åtgärder; verksamheten ligger nere men läckage pågår; 

flera krav ställs på bolaget som ska skicka en åtgärdsplan som anger vad som 

ska göras och när [datum] 

Bolaget skickar analysresultat 

från vattenrening till lst 

(stickprov och 

månadsmedelvärden); 

länsstyrelsen vill ha 

återkommande information om 

hur åtgärderna  genomförs 

5.Beslut föreläggande av 

försiktighetsmått vid hantering av 

oljespill efter anmälan 

Oljespillsområdet ska markeras; ingen utfyllnad av massor på sanerat område 

får ske; inga ytterligare massor för läggas upp på eller nära sanerat område 

Länsstyrelsen behöver tillsyna 

området under barmarkssäsong. 

Anges inte om så eller när det 

kommer att ske 

6.Krav på återställande av 

strandområde efter olaglig 

Ansvarig för ingreppen har föreslagit hur återställande av strandområdet ska 

ske och lst har tyckt det är bra med  några mindre justeringar och angett när 

- 
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muddring och uppläggning av 

muddermassor; upplysning om 

vite om inte kraven genomförs 

det senast ska vara gjort [datum] och att den meddelas när åtgärderna är 

genomförda 

7.Skrivbordstillsyn: Meddelande 

med synpunkter på redovisad 

egenkontroll och riskbedömning 

Länsstyrelsen lämnar kommentarer till egenkontrollprogram. Om bolaget 

följer kontrollprogrammet lever det delvis upp till bestämmelserna om 

egenkontroll, men redovisningen över ansvarsfördelning och 

kemikalieförteckning är otillräcklig. Gällande riskbedömning är den också 

otillräcklig när det gäller att identifiera troliga orsaker till utsläpp, samt att 

vidta förebyggande åtgärder 

Bolaget uppmanas att 

slumpmässigt kontrollera  hur 

rutinerna fungerar i praktiken 

och regelbundet gå igenom 

mätresultat för att vid behov 

vidta åtgärd 

8.Föreläggande efter felaktigt 

utförd åtgärd av 

sedimentationsdamm 

Bolaget behöver vidta åtgärderför att förbättra dammens funktion. Datum 

angivet 

- 

9.PM om misstanke om 

försäljning av uppstoppat lodjur 

- - 

10.Åtalsanmälan om misstanke 

om brott 

Referens till §25 i artskyddsförordningen och 8 kap 4§ i miljöbalken - 

 

  



33 
 

Bilaga 2. Innehåll i 20 lokala tillsynsdokument 
 

Umeå Kommun 

 

Typ av inspektion / beslut Anmärkning, bedömning, åtagande, åtgärd, krav Mätning av miljöeffekt 

(oberoende 

verksamhetsutövare/egen 

eller inspektör) 

1.Föranmäld inspektion 

pulverlackföretag 

En ny tillsynshandläggare därför användes inte checklistan utan 

verksamheten visades upp. Emissionsmätning kontrollerades och övrig 

egenkontroll 

Företaget gör emissionsmätning 

vartannat år och den senaste 

(38mg/m3) överskred tillståndet 

(20 mg/m3); Inspektören 

bedömde att egenkontrollen 

fungerade bra 

2.rutininspektion i samband med 

att Gubböle kopplats på 

avloppssystemet 

Ingen anmärkning. När  företaget, UMEVA produktion (avlopp), har en ny 

karta över ledningsnätet ska den lämnas till Miljö- och hälsoskydd, samt 

mer information om bortkoppling av vårdhem 

- 

3.Rutininspektion i samband med 

underhållsarbete av fastighet 

Inga särskilda anmärkningar, men sedan tidigare kvarstår att företaget, 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, bör göra översyn av nätet med 

avseende på ovidkommande vatten och att ordna så att bräddpunkter går 

att mäta 

- 

4.Regelbunden tillsyn med fokus 

på utsläpp av dagvatten från 

verksamheten (Bildemontering) 

Noterat: provtagningsmöjligheter av oljeavskiljare bör utredas; 

verksamhetsutövaren åtog sig att genomföra provtagning av renat 

dagvatten; rutiner för kontroll av slam- och oljenivå bör ses över; rutiner 

för hantering av köldmedier och rapportering av tömda mängder bör ses 

över. Ingen uppföljande inspektion kommer att göras, men punkterna 

kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie inspektion 

- 

5.rutininspektion av egenkontroll, 

uppföljning av senaste 

tillsynsbesöket, företagets (Dova 

Egenkontrollen/kontrollprogrammet bör utvecklas utifrån framförda 

synpunkter; bolaget bör kontrollera oljeavskiljaren vid kontoret; införa 

okulärbesiktning av avfall innan det tippas på deponi; tillsyns- och 

- 
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deponi och avfallscenter) 

miljörapport. 

tömningsintervallet av oljeavskiljaren och tillhörande brunnar behöver 

dokumenteras; rutiner för kontroll av att larmet fungerar; miljörapporten 

behöver kompletteras utifrån framförda synpunkter. Bolaget ska 

återkomma när resp punkt har åtgärdats. Uppföljning kommer i annat fall 

att ske vid kommande tillsynsbesök 

6.beslut Miljö- och 

hälsoskyddsnämden beslutar att 

förelägga Umeå kommun att vid 

sanering av kisaska vidta 

försiktighetsåtgärder 

11 punktsprogram inklusive kontrollstationer; rapport av utförda åtgärder 

ska lämnas 

- 

7.Rutininspektion av fodercentral Framkom: tillstånd saknas för yrkesmässig överlåtelse av  särskilt farlig 

kemisk produkt; egenkontrollen bör regelbundet kontrollera om något 

bekämpningsmedel som kräver tillstånd ska säljas; det fanns preparat i 

lagret vars godkännande upphört och säljstoppdatum passerats; 

egenkontrollen bör också kontrollera denna punkt 

- 

8.Beslut. föreläggande om 

provtagning, analys och 

årsredovisning av fordonstvätt 

som ersätter tidigare föreläggande 

om provtagning mm [datum] 

Provtagning av utgående vatten från fordonstvätt ska ske årligen med 

automatisk provtagare; provet ska göras av opartisk person och analys av 

ackrediterat laboratorium; ett 6-dagarsprov ska tas ut och analys ske av bl.a. 

bly och kadmium och ett dygnssamlingsprov för olja under det sjunde 

dygnet; parametrarna ska redovisa som mängd per tvättat fordon; antal 

tvättade fordon och vattenförbrukning under provperioden ska registreras; 

provet ska tas minst en månad efter senaste tömningen av 

avskiljarsystemet. Årsrapport lämnas in senast [datum] 

Provtagning kommer att göras 

av opartisk person 

9.Beslut. Föreläggande om 

provtagning av fordonstvätt efter 

inspektionsbesök (ej angivit om 

anmälan lämnats in) 

Ordna med provtagning av utgående vatten från avskiljarsystemet. Krav i 

likhet med beslutet ovan. Analysresultat skall vara tillsynsmyndigheten 

tillhanda senast [datum]; Företaget uppmanades att byta ut 

avfettningsmedel till ett mer miljövänligt 

Kommande prov ska göras av 

certifierad provtagare 

10.Rutininspektion av 

oljeavskiljare på ett urval 

företagshotell i kommunen 

Ansvarsfrågor för oljeavskiljaren och dess skötsel behöver förbättras; 

regelbunden kontroll av tjocklek på oljeskikt, och larm; ta reda på om 

oljeavskiljaren leds till dag eller spillvatten; intern information och 

- 



35 
 

(tillsynsprojekt); gäller i detta fall 

delägare till fastighet  

samordning av förebyggande miljöarbete och egenkontroll kan förbättras; 

en bra och samlad dokumentation av egenkontrollen är önskvärd; förvaring 

av handlingar från tömning av oljeavskiljare bör förvaras separat från de 

handlingar som den firma som tömmer avskiljaren. Ingen uppföljande 

inspektion 

11. Skrivelse föranmäld 

inspektion vid Umeå Energis 

Ålidhemsanläggning 

Inspektionsbesöket genomfördes som rundvandring. Det som tidigare 

påpekats och åtgärdats noterades; det finns funderingar på en separat 

uppsamling av flygaska som innehåller tungmetaller; behov av 

släckvattenutrustning diskuterades som bör bli föremål för vidare 

diskussion 

- 

12. Beslut om föreläggande av 

försiktighetsmått efter anmälan 

om miljöfarlig verksamhet 

(Björkstadens tvättstuga) 

Beslutet: buller från verksamheten ska begränsas (gränsvärden 

angivna);kemikaliesammanställning ska upprättas och uppdateras; om hur 

kemikalier, oljor mm ska förvaras; driftstörningar ska rapporteras till 

tillsynsmyndigheten; luftutsläpp 

- 

13.Inspektion i 

”reachtillsynssprojekt” av Umeå 

Energi AB 

Bedömning: företagets kemikaliehantering är genomtänkt och strukturerad 

(beskrivs i rapporten) och den överensstämmer med Reachlagstiftningen. 

Inga anmärkningar.  

- 

14.Tillsynsbesök vid Umeå Energi 

AB 

Sammanfattning av punkter som ska kontrolleras i samband med löpande 

tillsyn: En fastställd fördelning av det organisatoriska ansvaret för 

anläggningens miljöfrågor; årlig kemikalieförbrukning bifogas kommande 

årsrapporter; tydlig läcksökningsjournal bifogas kommande årsrapportering 

(Obs egenkontroll är en inspektionspunkt bland sju andra) 

- 

15.Beslut om 

försiktighetsåtgärder efter 

anmälan om betongkrossning 

(Bilfrakt Bothnia AB) 

Beslut: verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan; god ordning på 

arbetsplatsen; buller får inte överskrida gränsvärden; spillbereskap ska 

finnas för absorptionsmedel; om problem med stoft och damm uppstår ska 

de begränsas varsamt med vattenbegjutning 

- 

16. Beslut om 

försiktighetsåtgärder efter 

anmälan om byte av 

Beslut: skydds- och efterbehandling ska utföras av behörig entreprenör; 

slam, spolvatten och kasserade rör ska omhändertas som farligt avfall; 

borttransport av transportör med tillstånd; slutredovisning av 

- 



36 
 

kvicksilverförorenande 

avloppsrör , Vb landsting 

saneringsåtgärder skickas till nämnden senast en månad efter avslutad 

sanering. 

17.tillsynsbesök av Autolacken 

AB 

Anmärkning/bedömning/åtagande etc.: Invallning vid förvaring av 

flytande farligt avfall ska anpassas efter maximala förvaringsvolymer; 

verksamheten undersöker varför mängden lösningsmedel (VOC) per liter 

färg ökat; 6 energieffektiviseringsåtgärder bör göras; mm. Punkterna 

kommer att följas upp under hösten 2016 

- 

18. Tillsynsbesök lantbruk Bedömning: besöket föranleder inga ytterligare åtgärder från myndighetens 

sida. Ärendet avslutas. 9 punkter kommenteras i rapporten och inga krav 

ställs. 

 Provtagning av egen grävd 

dricksvattenbrunn sker en gång 

per år. Enligt uppgift något lågt 

pH annars bra. 

19.Uppföljande inspektion 

lantbruk 

Anmärkning/bedömning/åtagande etc.:  den oljeförorenade jorden skulle 

lämnas in. Kom ihåg att skicka kopia på inlämning till miljö-och 

hälsoskydd; avlopp i verkstaden behöver gjutas igen. En lösning med tätt 

golvtråg uppgavs kunna göras istället; att åtgärda 

mjölkrumsavloppsanläggningen bör göras så snart som möjligt innan 

vintern. Fortsatt uppföljning i ärendet sker under hösten 

- 

20.rutininspektion och 

uppföljning av tidigare 

anmärkningar av lantbruk 

Anmärkning/bedömning/åtagande etc.:  Mjölkrumsavloppet är anslutet till 

hushållets trekammarbrunn och reningen är otillräcklig och behöver 

åtgärdas (”en kommuniceringsskrivelse kommer att skickas till er där ni får 

möjlighet att komma med synpunkter innan beslut tas”); spills- och 

regnskydd handtag till cistern har ännu inte åtgärdats (”en enkel lösning 

kan vara att ordna en plastdunk som sätts över handtaget för 

efterdroppning”); vid inspektionen diskuterades vilka anteckningskrav som 

finns för miljöfarligt avfall och inspektören upplyste om vad som krävs; 

Farligt avfall får inte lämnas till återvinningscentral… Uppföljning av 3 av 4 

punkter kommer att göras vid nästa ordinarie tillsyn. 

- 

 

 


