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Abstract 
 
To create a safe environment and ensure the well-being of its population, governments 
apply structured supervision to ensure that the environmental regulations are adhered to. 
The purpose of this study is to take a deeper look at the efficiency of how supervision in 
Sweden is carried out, and to compare it to a neighbour country, Norway, by comparing a 
Swedish municipality with a Norwegian municipality. The study was carried out by 
studying literature and performing interviews with a representative environmental 
inspector in each municipality. The results show that there are differences between the 
countries, both with regards to the regulatory framework and the organisation of its 
supervision. In Sweden the environmental regulations are concentrated in one 
Environmental Code, whereas in Norway there are 17 different mostly sector-specific laws 
that deal with the environment and its protection. Many of the tasks that are carried out 
by municipalities in Sweden are instead handled by sector-specific departments and/or by 
private firms in Norway. Inspectors in both countries wanted more guidance and 
assistance from central agencies. The study also found that it is difficult to compare 
statistics in both countries because of large differences in how those statistics are 
presented in the municipalities. The differences between the countries are hard to 
explain, and both approaches seem to work, but they want to have a more uniform 
environmental supervision in the future. Norway is also writing more and more 
environmental rules that apply across all sectors. 
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1 Inledning 

Att värna om miljön och styra mot en mer hållbar utveckling är ett ständigt pågående 
arbete som myndigheter behöver ta ställning för. För att skydda miljön och minimera 
miljöskador utför myndigheter med ansvar för dem frågorna tillsyn. Genom tillsyn 
garanteras medborgarna att regelverket följs och tack vare tillsynskontroller kan systemet 
fungera. Ansvaret delas mellan olika centrala myndigheter, länsstyrelser och kommunala 
nämnder. Dessa kallas gemensamt för tillsynsmyndigheter och ska på eget initiativ utföra 
tillsyn. I de fall där efterlevnaden inte upprätthålls blir det tillsynsmyndighetens roll att 
ingripa i den utsträckning som behövs för att åstadkomma rättelse (Rubenson 2017). 
Utöver det ordinarie regelverket finns olika miljö- och hälsomål på nationell och 
internationell nivå som införlivas i myndigheternas miljöarbete. Överenskommelser och 
avtal om att dela ett miljöansvar och gemensamma miljömål träffas mellan grannländer, 
mellan nordiska länder, EU:s medlemsländer och på internationell nivå, t.ex. Parisavtalet 
som är ett av de mest aktuella miljöavtalen där hållbar utveckling står i fokus 
(Europaparlamentet 2018, Naturvårdsverket 2018b).  
 
För att bedriva miljötillsyn och åstadkomma regelefterlevnad har olika länder hittat olika 
lösningar. Skillnaderna kan handla om vilka myndigheter man placerar tillsynen hos, 
exempel centrala, regionala eller lokala till vilka påföljder som tillsynsmyndigheterna kan 
använda sig av. Det finns utöver ländernas egna miljölagstiftning även direktiv och 
förordningar som kommer från EU. Dessa gäller också för våra nordiska länder som inte 
är med i EU men medlemmar i EES-samarbetet, Norge och Island (Ebbeson 2015).  
 
Vid den senaste stora statliga uppföljningen av miljötillsynen i Sverige (SOU 2017:63) 
framkom att det finns mycket i tillsynen som behöver förbättras och effektiviseras, både 
inom lagstiftningen och i det praktiska utövandet av tillsynen. Det är en åsikt som EU 
länge delat och redan 2004 upprättades en handbok i minimistandard för miljötillsyn. I 
minimistandarden (Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/331/EG) 
framgår följande: 

Det finns för närvarande stora skillnader i medlemsstaternas tillsynssystem och 
tillsynsmetoder. Dessa skillnader gäller inte bara möjligheterna att utöva tillsyn 
utan även tillsynens omfattning och innehåll och till och med dess existens i vissa 
medlemsstater. Denna situation kan inte anses tillfredsställande med tanke på 
att målet är att gemenskapens miljölagstiftning genomförs, praktiskt tillämpas 
och efterlevs på ett mer effektivt och enhetligt sätt. 

Tillsynssystemen och det faktum att miljötillsyn faktiskt utövas motverkar 
överträdelser av miljölagstiftningen, eftersom myndigheterna får möjlighet att 
upptäcka överträdelser och säkerställa att miljölagstiftningen efterlevs genom 
sanktioner och andra åtgärder. Tillsyn är således en ofrånkomlig länk i 
lagstiftningskedjan och ett effektivt instrument för att bidra till att 
gemenskapens miljölagstiftning genomförs och efterlevs på ett mer enhetligt sätt 
i hela gemenskapen samt för att undvika en snedvridning av konkurrensen. 

EU lämnar dock över till sina medlemsstater att själva sköta tillsynsmyndigheternas 
ansvarsfördelning och väljandet av sanktioner och straff vid överträdelser 
(Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/331/EG). Andra länders 
lösningar kan bidra med idéer för effektiviserandet av den tillsyn Sverige har idag och att 
se närmare på ett av våra nordiska grannländer som Norge är en bra start. Då 
Miljötillsynsutredningen (SOU 2017:63) ser variationer i det praktiska utövandet av 
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tillsynen kan det vara intressant att inte bara se till den teoretiska delen med lagstiftning 
utan även göra en praktisk jämförelse.  

1.1 Syfte 
Studien ska undersöka hur Norge jobbar med miljöärenden och tillsyn jämfört med 
Sverige, för att se om det finns skillnader mellan Norge och Sverige i tillsynsarbetet i 
miljöärenden på kommunal nivå, samt vilka åtgärder som vidtas när bristande 
efterlevnad uppstår. Syftet är att jämföra arbetssätten i länderna för att se vad vi kan lära 
av varandra. Som en del i studien jämförs även miljölagstiftning mellan länderna med 
litteratur och med en case-intervju med Ski kommun i Norge och Örnsköldsvik kommun i 
Sverige. Den här studien har avgränsats till att gå på djupet i två kommuner och använda 
dessa som grund för att förstå kommunernas sätt att jobba med miljöärenden och 
jämföra lagstiftning kring den tillsyn som ligger till underlag för miljöarbetet i Sverige och 
Norge. 

1.2 Frågeställningar 
De mer specifika frågorna som används för att besvara den övergripande frågeställningen 
är: 

- Hur ser lagstiftning och organisation i Norge ut? 
- Hur ser lagstiftning och organisation i Sverige ut? 
- Hur jobbar Ski kommun med tillsyn och ärendehantering? 
- Hur jobbar Örnsköldsvik kommun med tillsyn och ärendehantering? 
- Om skillnader finns, vari ligger isåfall skillnaden? Beror det på lagstiftning, 

metodik eller något annat? 

2 Metod 

2.1 Litteraturstudier 
För att beskriva hur lagstiftning och tillsyn ser ut har aktuell lagtext och information från 
respektive länders myndigheter använts och översatts till svenska för att underlätta 
förståelsen och sammanhanget i studien. Bland annat har information hämtats från 
Naturvernförbundet och Naturvårdsverket. Årliga tillsynsrapporter från 
Miljödirektoriatet, Naturvårdsverket och SOU 2017:63 Miljötillsyn och Sanktioner har 
använts som diskussionsunderlag för det resultat som framkommit i studien. Rättskällor 
som har använts; Finlex, Lovdata, miljöbalken, miljöprövningsförordningen, 
miljötillsynsförordningen och Retsinformation. 

2.2 Val av kommun 
Valet av den norska och svenska kommunen baserades på olika kriterier. Det första 
kriteriet var att de skulle vara jämbördiga i storlek och befolkningsmängd som möjligt för 
att få så god trovärdighet som möjligt vid en jämförelse dem emellan. Det andra kriteriet 
var att kommunerna skulle vara av medelstor storlek för att resultatet skulle vara så 
representativt som möjligt för det stora flertalet kommuner trots studiens ringa storlek. 
Det tredje kriteriet var att jag ville välja kommuner efter egen möjlighet att genomföra 
intervjuerna på plats. Utifrån dessa kriterier skapades en lista på möjliga kommuner. 
Kommunerna kontaktades över telefon med information om studien och förfrågan om 
någon miljöinspektör kunde delta i studien. 

2.3 Intervju med kommuner 
Studien är kvalitativ och genomförs med litteratur och halvstrukturerade intervjuer av två 
miljöinspektörer, där en arbetar på Ski kommun i Norge och en arbetar på Örnsköldsvik 
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kommun i Sverige. Intervjuerna är menade att ge en djupare bild av inspektörernas 
vardagliga arbetssätt och utmaningar i deras utövande som tillsynsmyndighet. 
Intervjuerna har genomförts delvis genom en öppen dialog om yrket och delvis med 
ledande intervjufrågeområden, där frågorna har utformats för att följa studiens syfte och 
frågeställningar. Frågor som ställts har handlat om inspektörens uppfattning om:  

- Egen trygghet kring användning av sanktionsmedlen, 
- Sanktionernas effektivitet 
- Vad hen använder sig av mest vid bristande efterlevnad 
- Utbudet av sanktionsåtgärder 
- Förslag på förbättringar som skulle underlätta arbetet 

 
Intervjutiden har uppgått till mellan 60–90 minuter och efterföljande frågor har 
besvarats genom mailkontakt. Svaren från intervjufrågorna sammanställdes först, 
därefter analyserades varje fråga enskilt för att ta fram nyckelord som sammanfattades 
under resultat. Resultaten diskuteras och jämförs med olika rapporter på området tillsyn 
under diskussion. Den norska intervjun har översatts till svenska för att underlätta 
förståelsen och förbättra sammanhanget i studien. 

3 Resultat 

3.1 Lagstiftning och sanktioner 

3.1.1 Lagstiftning i Norge 
Grundförutsättningen för den norska miljölagstiftningen finns i Norges grundlag som 
kom till 1814. I den norska grunnloven (Kongerigets Norges Grundlov) 112 § uppges 
sedan 2014 (i 110b § från 1992 till 2014) att alla har rätt till en miljö som är säker för 
hälsan och till en natur med naturlig mångfald och tillväxt. Det ska finnas en hållbar 
lösning som säkrar en långsidig och allsidig användning av naturens resurser, även för 
kommande generationer. Allmänheten har rätt att ta del av information om miljöns 
tillstånd och om konsekvenser av planlagda ingrepp i miljön (Kongerigets Norges 
Grundlov). I grunnlovens 112 § tredje stycket står det att det är statens myndigheter som 
ska bära ansvaret och upprätta åtgärder för att upprätthålla dessa grundkrav. En viktig 
del för att lyckas med detta mål är att det finns en väl fungerande tillsyn och effektiva 
sanktioner när brott mot regelverket sker (Miljödirektoriatet 2017). 
 
I Norge finns ingen norsk motsvarighet till Sveriges miljöbalk (1998:808) utan istället 
finns 19 olika miljölagar. Av dessa 19 är det 12 som oftast används, samt även plan- och 
bygglagen som ofta blir tillämplig i miljöärenden (Klevengen muntl.2017). 
Naturmångfaldslagen (lov 2009 nr.100) som kom till 2009 räknas som en av världens 
mest moderna och bästa miljölagar enligt det norska Naturvårdsverket, bl.a. därför att 
Naturmångfaldslagen är sektorövergripande, vilket gör att alla sektorer i samhället måste 
följa den även om de ligger under sina egna lagar. En annan viktig funktion i den är att 
arter och naturtyper kan väljas ut och skyddas både nationellt och lokalt, om det kan 
dokumenteras att det behövs för artens överlevnad. Det gör det möjligt för både staten 
och kommunerna att påverka vilka naturtyper och arter som ska få särskilt skydd. 
Miljöorganisationer spelar också en viktig roll, ifall de anser att ett sådant skydd behövs 
kan det kräva att myndigheterna utreder saken. Föroreningslagen (lov 1981 nr.6) är en av 
de klassiska miljölagarna som kom till 1981 och är också en av de mest använda 
miljölagarna i Norge eftersom den inkluderar ett stort antal verksamheter som kräver 
kontinuerlig tillsyn (Naturvernforbundet 2018).  
 
Exempel på andra miljölagar som har en mer framträdande roll är vattenföreskriften, 
vattenresurslagen, energilagen, minerallagen, skogslagen, havsresurslagen och 
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miljöinformationslagen (Naturvernforbundet 2017). Miljöinformationslagen (lov 2003 
nr.31) ger alla en utvidgad rätt att få ta del av upplysningar både från privata 
verksamheter och offentliga myndigheter om förhållanden som har betydelse för miljön. 
Som exempel kan man begära att få veta vilka hälso- eller miljöfarliga ämnen som finns i 
en produkt, även om den är producerad utanför Norge eller få svar på vad som släpps ut i 
miljön från en industri. Endast Norge har en lag som säkrar tillgång till sådana uppgifter 
(Naturvernforbundet 2017). När dessa olika miljölagar tillämpas blir förvaltningslagen 
den grundläggande basen som sätter reglerna för hur ärendet ska läggas upp. 
 
Tillsynen är uppdelad på flera olika myndigheter med utgångspunkt från staten ned till 
Miljödirektoriatet och vidare till fylkesmannen som motsvarar Sveriges länsstyrelse och 
sedan kommun. Andra myndigheter med tillsynsansvar är Statens Naturoppsyn (SNO) 
som utövar tillsyn och kontroll över naturmångfaldslagen, viltlagen, friluftslagen, delar av 
föroreningslagen m.m., Mattilsynet som motsvarar svenska Livsmedelsverket, 
Kemikalieinspektionen och Biltilsynet som jämställs med Trafikverket (Statens 
Naturoppsyn 2013, Naturvernforbunder 2018, Klevengen muntl. 2017). Dessa 
myndigheter har både ett ansvar att kontrollera och genomföra tillsyn men även en 
vägledande och rådgivande roll (Naturvernforbundet 2017). Tillsynsområden som 
livsmedel, vatten, djurskydd och fiskeriverksamhet har Mattilsynet tillsyn över och 
bilverkstäder kontrolleras av Biltilsynet. Miljöfarlig verksamhet ligger till största delen 
hos fylkesmannen med möjlighet för kommunen att utöva tillsyn mot mindre 
verksamheter och vatten- och avloppsanläggningar (Klevengen muntl.2017). 

3.1.2 Sanktioner i Norge 
Tillsynsmyndigheterna använder sig av olika administrativa sanktioner som 
förelägganden, förbud och vite vid bristande efterlevnad. Vitet kan antingen användas 
som ett engångsbelopp eller som löpande vite förenat med ett föreläggande. För grövre 
miljöbrott ska anmälan göras till polismyndighet och ärendet lämnas över (Klevengen 
muntl.2017, Naturvernforbundet 2017). Lagstöd för sanktioner hämtar myndigheterna 
från förvaltningslagen (lov 1967 nr.00) där 9 kap. reglerar administrativa sanktioner och 
10e kapitlet tvangsmulkt som motsvarar vite på svenska. Straffsanktioner som kan ge 
böter eller fängelse anges i den miljölag som brottet kan ställas emot. Som exempel om en 
verksamhet underlåter att genomföra en undersökning som skall förebygga 
föroreningsskador som tillsynsmyndigheten har krävt (enligt 51 § föroreningslagen) kan 
enligt 10 kap. 78 § i föroreningsslagen straffet bli böter eller fängelse i 3 mån eller bägge 
delarna (lov 1981 nr.6).   
 
Årligen genomför Miljödirekoriatet och fylkesmannen ca. 1300 tillsynskontroller och 
2014 upptäckes bristande efterlevnad hos 70% av verksamheterna (Miljödirektoriatet 
2017). Detta resultat liknar tidigare år och många av regelbrytarna visar sig vara samma 
återkommande aktörer, trots upprepade tillsynsbesök hos samma verksamhet. 
Miljödirektoriatet anser det föreligger ett behov av ett mer effektivt sanktionssystem med 
mer preventiv funktion. Ett förslag som lagts fram är att införa ett overtredelsegebyr, en 
bestämd avgift om man begår en viss lagöverträdelse. Denna typ av sanktion finns redan 
inom andra förvaltningsområden och skulle gradvis kunna införas inom miljöförvaltning 
för att förenkla rättprocessen och få en större genomslagskraft vid vissa typer av 
lagöverträdelser och bespara utdragna rättsprocesser (Miljödirektoriatet 2017). 

3.1.3 Lagstiftning i Sverige 
Sveriges miljöarbete förtydligades när miljöbalken (1998:808) trädde i kraft 1999 och 
ersatte de 16 enskilda lagar som utgjorde miljölagstiftningen innan dess. Miljöbalken är 
uppdelad i 7 avdelningar med 33 kapitel (Michanek och Zetterberg 2012). Målet med 
miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Ett sätt att jobba mot detta mål är att 
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myndigheter bedriver tillsyn och ser till att bestämmelserna som finns följs 
(Naturvårdsverket 2018c).  
  
26 kap. 1 § i miljöbalken (1998:808) beskriver syftet med tillsynen på ett övergripande 
sätt: Tillsynen ska säkerställa syftet med balken och föreskrifter som har meddelats med 
stöd av balken. 
 
Tillsammans med hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (1998:808) kan tillsynen sägas 
vara miljöbalkens viktigaste element. I miljöbalkens 5:e och 6:e avdelning finns kapitlen 
som behandlar tillsyn, straff och sanktioner. Flera av miljöbalkens kapitel fylls ut med 
specifika förordningar och föreskrifter som styr detaljerna kring frågor som vem som har 
ansvaret, hur bl.a. tillsyn ska planeras, och vad som definierar en verksamhet (Rubenson, 
2017).  
 
Tillsynsmyndigheterna i Sverige är många, för att nämna några viktiga; länsstyrelserna, 
kommunerna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen 
(Naturvårdsverket 2018d). De olika myndigheterna har ansvar för olika former av 
tillsynsområden, detta struktureras bland annat upp i 2 kap. miljötillsynsförordningen 
(SFS 2011:13) men också i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). I 
miljöprövningsförordningen delas verksamheter som definieras som miljöfarliga enligt 9 
kap. miljöbalken (1998:808) in i olika kategorier baserat på risk- och skadenivå. Dessa 
kategorier är A, B, C och U där risknivåerna bedöms som högst på A och därefter lägre 
fallande grad. Länsstyrelserna har tillsyn över djurskydd, nationalparker och A- och B-
klassade miljöfarliga verksamheter och kommun över C- och U-klassade verksamheter 
och livsmedel. Utöver kontroller ska tillsynsmyndigheterna även vara behjälpliga med 
rådgivning och vägledning (Michanek och Zetterberg 2012, SFS 2013:251).  
 
Miljötillsynen i Sverige utvärderas av Naturvårdsverket som årligen ska lämna in en 
redovisning av hur tillsynsarbetet kan förbättras till regeringen (SFS 2011:13). Sedan 
kravet kom år 2012 har 6 rapporter hunnit lämnats in och det kan tydligt utläsas ett 
mönster där man ser att kommunerna skiljer sig ifråga om hur tillsynen utövas och vilka 
åtgärder som vidtas vid bristande efterlevnad. I senaste rapporten från april 2018 
framkommer att kommunernas olika arbetssätt och diariesystem försvårar 
Naturvårdsverkets övergripande tillsyn och möjligheten att få fram statistik 
(Naturvårdsverket 2018e).  Den generella tolkningen av tillsyn i miljöbalken lämnar 
mycket upp till kommunerna själva och på grund av deras variation i olika typer av 
ärendesystem får inte Naturvårdsverket ett bra grepp om hur kommunerna jobbar med 
tillsyn (Naturvårdsverket 2018e). Tillsynsmyndigheter är även skyldiga att följa upp och 
utvärdera sin egen tillsyn enligt miljöbalken (Naturvårdsverket 2018c). De som bedriver 
operativ tillsyn, till exempel kommuner, ska enligt miljötillsynsförordningen upprätta en 
behovsplan och en tillsynsplan för verksamheter inom sitt ansvarsområde för att 
säkerställa tillsyn. För vissa tillståndspliktiga verksamheter ska även tillsynsprogram 
upprättas med utgångspunkt ur tillsynsplanen där myndigheten avgör hur ofta tillsyn ska 
genomföras för dessa verksamheter (SFS 2011:13). 

3.1.4 Sanktioner i Sverige 
När miljöbalken (1998:808) inte efterlevs ges tillsynsmyndigheterna rättigheter att vidta. 
Detta framkommer i miljöbalkens 26 kap 1 §: 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.  
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Som ett förtydligande av vilka åtgärder som är lämpliga framgår i samma kapitel 9 §: En 
tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om det förelägganden och förbud som 
behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 
med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 
enskilda fallet får inte tillgripas. 
 
Trots att det finns en bestämmelse om att åtgärder får vidtas saknas en legaldefinition av 
begreppet sanktion. Det råder enighet att syftet med en sanktion är att den alltid ska 
innebära ett handlingsdirigerande eller bestraffande. I sanktionsbegreppet ingår 
straffrättsliga och administrativa sanktioner. I straffrättsliga sanktioner ingår straff och 
andra rättsverkningar av brott medans förelägganden. Förbud och miljösanktionsavgifter 
tillhör administrativa sanktioner (SOU 2017:63). Tillsynsmyndigheten kan därför 
meddela om förelägganden och förbud för att säkerställa att miljöbalken efterlevs där det 
i enskilda fall anses behövas. Dessa beslut får även förenas med vite om myndigheten 
bedömer det nödvändigt (Rubenson, 2017). För att avgöra vitesbeloppet ska hänsyn tas 
till adressatens kända ekonomiska situation och balanseras mot kostnaden för den 
föreslagna åtgärden så det inte kan uppfattas som lönsamt att inte följa föreläggandet 
(Naturvårdsverket 2001). Om föreläggandet eller förbudet inte blivit åtlytt har 
tillsynsmyndigheten rätt att söka verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten ska dock inte jämföras med en miljödomstol och har ingen rätt att 
döma ut miljöstraff eller verkställa straff som utdömts enligt miljöbalken (Rubenson 
2017). Men de har en skyldighet att anmäla överträdelser i miljöbalken till Polis- eller 
Åklagarmyndighet vid misstanke om brott (SFS 1998:808). För vissa typer avvikelser 
används miljösanktionsavgifter som kan åläggas verksamheten vid redan inträffade 
händelser. Det är en avgift som bestäms schablonmässigt för olika typer av överträdelser 
och regleras i 30 kap. miljöbalken och förordningen om miljösanktionsavgifter (SOU 
2017:63). 
 
3.2 Intervjuer  
Intervjuer med miljöinspektörer Helge Klevengen på Ski kommun i Norge och Gun-Britt 
Randin på Örnsköldsvik kommun i Sverige sammanfattas med de fem frågeområdena 
invävda i texten nedan. 

3.2.1 Intervju Helge Klevengen, Ski kommun 
Som miljöinspektör i Ski kommun behövs en god grundkunskap om miljölagstiftning för 
att bedriva tillsyn på rätt sätt, menar Helge Klevengen som arbetat inom yrket i 10 år. 
Helges arbetsuppgifter består av ärenden som rör nedskräpning, föroreningar, enskilda 
avlopp och kontroll av oljetankar på bensinstationer. Hans kollega på miljökontoret 
jobbar med klimat, energi och naturvärden. Det är dem två som jobbar med miljö på 
kommunen som har ett invånarantal på drygt 30 000. 
 
För att hålla tidsramarna med planerade kontroller och anmälningar kan Helge delegera 
tillsyn till olika certifierade firmor. Ett exempel på firma som Ski kommun använder sig 
av utför tillsynen på oljetankar på bensinstationer i kommunen. Firmorna åker ut och 
genomför själva tillsynskontrollen och skickar sedan in dokumentation till Helge som gör 
enskilda bedömningar över eventuella åtgärder som kan behöva vidtas. Firmornas 
nischade specialkompetens är bättre än Helges egen, och det frigör tid för honom att få ha 
en mer övergripande tillsynskontroll. I nuläget är kontroller av enskilt avlopp den enda 
typ av inspektion/kontroll han utför helt själv, allt annat läggs ut till certifierade firmor 
som skriver kontrakt med kommunen. I Norge är det endast de stora kommunerna, t.ex. 
Oslo, Bergen och Trondheim, som genomför sin tillsyn själva berättar Helge. Att tillsyn 
delegeras till honom på kommunen från länsstyrelse eller annan myndighet är inte 
vanligt förekommande. Många kommuner sliter med att få till sin egen uppföljning av 
tillsyn. Detta beror ofta på tidsbrist och en allt för stor arbetsbörda menar Helge. För att 
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själv hinna med sina tillsynsobjekt sätter Helge långa frister över åtgärder, ofta ett år eller 
två när det gäller enskilda avlopp. 
 
Vid avvikelsehantering och användandet av sanktionsverktyg använder sig Helge till 90% 
av löpande vite. Enligt Helge får det nästan alltid “lagbrytaren” att åtgärda problemet, om 
inte god kommunikation och en lång frist först har fått önskad effekt. Helge sätter 
vanligtvis ett belopp på 200kr/dagen, men kollegor på andra kommuner föredrar ett 
högre belopp på 500kr/dagen. Själv menar han att samma resultat uppnås med det lägre 
beloppet, och att 500kr/dagen är för högt. De som inte åtgärdar sina avvikelser i tid sitter 
i 9 av 10 fall redan med sociala och ekonomiska skäl till varför avvikelserna inte har 
åtgärdats och då hjälper det inte att öka vitesbeloppet.  
 
De val av åtgärder som finns med föreläggande, vite och löpande vite är tillräckligt för att 
åstadkomma efterlevnad i de fall där god kommunikation inte når målet. Årligen har Ski 
kommun ca. 100 ärenden med avvikelser på enskilt avlopp och ca. 10 ärenden per år med 
fall av nedskräpning.  Det är låga siffror och en klar förbättring mot när Helge började 
som miljöinspektör för 10 år sedan. Enligt honom beror det på en högre 
miljömedvetenhet i kombination med att fler hushåll ständigt ansluts till det kommunala 
avloppsnätet.  
 
Helge skulle vilja att det finns mer tolkningsutrymme kring ansvarsfrågan vid exempelvis 
nedskräpning. I dagsläget är det alltid ägaren av fastigheten/marken som får åtgärder 
riktad mot sig även om själva nedskräpningen beror på någon annan. I vissa fall finns 
ingen ansvarig att gå på vid till exempel skräp på stränder och andra offentliga ytor och 
slutresultatet blir att inget görs. Helge önskar att kommunen istället hade en budget för 
att gå in och ta hand om nedskräpningen där ingen ansvarig kan hittas. Förslagsvis låta 
föreningar i kommunen plocka upp skräpet och ge dem en summa för arbetet så att fler 
får nytta av att ta hand om miljön. 
 
Då Helge inte har någon kollega som jobbar med samma område på sin arbetsplats 
vänder han sig ofta till grannkommuner när han har någon fundering eller vill höra ett 
andra utlåtande på ett ärende, eller kontaktar fylkesmannen. Facebookgrupper för 
inspektörer skapade av inspektörerna själva där olika miljöfrågor kan ställas har på 
senare år blivit ett sätt att få hjälp med svåra frågor och få höra hur andra jobbar.  
Kommuner i Norge har inte något specifikt krav på miljökompetens för miljöinspektörer, 
vilket leder till stora skillnader i kompetens mellan kommuner. Om Helge själv fick 
bestämma så skulle miljölagarna ligga samlade under ett lagverk och det skulle finnas en 
samlad kompetens hos de olika myndigheterna. Enligt honom ligger Sverige framför 
Norge när det kommer till att ha en organiserad miljölagstiftning och enhetligt 
tillsynsarbete. 

3.2.2 Intervju Gun-Britt Randin, Örnsköldsvik kommun 
Gun-Britt Randin är miljöinspektör i Örnsköldsvik kommun sedan åtta år tillbaka. Hon 
handlägger ärenden inom miljöfarlig verksamhet. Hon genomför bland annat kontroller 
av sågverk, förbränningsanläggningar, upplag av olika slag, mindre verksamheter som 
bilverkstäder och tar emot klagomål på nedskräpning. Gun-Britt har tre kollegor som 
jobbar inom samma miljöområde och totalt är de sju personer i miljöskyddsgruppen i en 
kommun på drygt 30 000 invånare. 
 
Även med flera kollegor på samma miljöområde blir frågan om hur 
miljötillsynsinsatserna ska prioriteras för att hinnas med en utmaning. Objekten som 
betalar en årlig avgift finns det givna inspektionsintervaller på, men att beräkna antal 
inkommande klagomålsärenden och nya verksamheter tillsammans med avvägningarna 
kring U-objektens tillsyn i kommunen blir ofta en övermäktig. Gun-Britt uppskattar att 
det inkommer 150–250 nya ärenden varje månad bara på miljöenheten (inklusive 
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hälsoskydd, livsmedel, avlopp utöver miljöskydd). Som ett sätt att få med en del U-objekt 
i tillsynsplaneringen trots mängden inkommande och fasta tillsynsärenden så arrangeras 
varje år projekt inom olika verksamhetsområden. Ofta är det regionala projekt med 
samarbete mellan flera myndigheter som länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller 
Kemikalieinspektionen.  
 
Den här våren pågår ett projekt med temat bilverkstäder i kommunen och som ett led i att 
effektivisera och göra tillsynen mer enhetlig har speciella kontrollkort tagits fram för just 
tillsyn på bilverkstäder. Gun-Britt anser att checklistan på kontrollkorten underlättar 
inspektörens jobb och minskar behovet av att skriva rapporter och kan kanske bli aktuellt 
för fler branscher än bilverkstäder i framtiden. Inom livsmedel använder sig kommunen 
redan av kontrollkort sedan en tid tillbaka med goda resultat. Ser allt bra ut på inspektion 
ges en grön bock på kontrollkortet och verksamhetsutövaren får en kopia direkt på plats 
vilket avslutar inspektionen. Är det däremot något som behöver åtgärdas skrivs istället en 
inspektionsrapport förklarar Gun-Britt, som kan tänka sig att skapa något liknande för 
miljöskyddssidan.  
 
Gun-Britt upplever att hon vet vilka åtgärdsmöjligheter som finns och hur proceduren ska 
genomföras. Hon har under sina år inom miljöfarlig verksamhet hos kommunen själv inte 
behövt vidta någon åtgärd utan fått efterlevnad uppfylld med god kommunikation och 
inspektionsrapport. Hon upplever att folk vill göra rätt och är seriösa med sina 
verksamheter, det är endast i enstaka fall som någon inte bryr sig. Hon tror på att 
resonera med verksamhetsutövaren om vad som är möjligt för att skapa en delaktighet i 
lösningen. Dialogen gör mycket för hur bra eller dåligt det går menar Gun-Britt. Vad hon 
använder mest i sin myndighetsutövning är inspektionsrapporterna och vad hon själv 
kallar ”snällhetsprincipen”. En nyckelfaktor för att få så bra utfall av en inspektion som 
möjligt är att komma så långt som möjligt på plats menar Gun-Britt. I övrigt anser Gun-
Britt att de sanktionsverktyg som finns är tillräckliga. 
 
Något som däremot skulle behöva finnas mer av är stöd och vägledning från 
Naturvårdsverket och länsstyrelsen, både i form av mer och tydligare vägledning än den 
som finns i dagsläget. Gun-Britt menar att de handböcker från Naturvårdsverket som 
finns blir generella, och då flera av dem daterar tillbaka till 1980-talet mister de lätt sin 
funktion och nytta. Ofta letar hon istället handböcker från andra län som engagerat sig 
och istället för de gamla skrivit nya. Förut fanns en miljöbalksgrupp där man träffades 
med jämna mellanrum och utbytte erfarenheter och frågor med varandra, det är något 
som Gun-Britt gärna skulle se komma tillbaka. Nu får man istället ringa runt om man 
undrar något, ibland över länsgränser för att få den vägledning man söker berättar hon. 
Gun-Britt upplever att kontakten med länsstyrelsen inte fungerar väl, varken med tydlig 
vägledning eller själva kontakt delen med den man talar med. Det tror hon delvis beror på 
att det är många nyanställda på länsstyrelsen och att de inte själva har den kompetens 
som krävs. I sin kontakt med Naturvårdsverket berättar hon om alltför långa svarstider på 
de frågor hon skickar för att de ska kunna vara till nytta för ärendet när svaret väl 
kommer. Som ett förslag för att utöka samarbetet mellan kommuner kan Gun-Britt tänka 
sig att låna inspektörer mellan kommunerna med den kompetens de behöver. 

4 Diskussion 

Båda länderna arbetar tydligt för en bättre miljö och hållbar utveckling genom sin 
lagstiftning, Norge i sin grundlag (Kongerigets Norges Grundlov) och Sverige i 
miljöbalkens (1998:808) portalparagraf. Däremot finns det tydliga skillnader mellan 
länderna i den praktiska tillämpningen av lagstiftning, där Sveriges miljölagstiftning finns 
samlad i en stor balk och Norge har kvar sina enskilda miljölagar. För de som arbetar med 
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miljötillsyn leder det till ett mer tidskrävande arbete i Norge att lokalisera de rätta lagarna 
och paragraferna. Det gör också att risken för motsägelser inom lagrummen eller 
felanvändning ökar mot miljöbalken som till exempel har ett samlat kapitel för 
straffbestämmelser. Samtidigt finns det en aktiv modernisering av miljölagar i Norge, där 
exempelvis deras mångfaldslag (lov 2009 nr.100) som kom 2009 anses ligga i framkant 
vad gäller miljöskydd. Sådana förnyelser och ändringar inom miljölagstiftning kan skapas 
enklare när lagarna inte ligger samlade i en enda stor lag som i Sverige. 
 
Tillsynsmyndigheterna liknar i stort sett varandra med statliga verk inom naturskydd, 
kemikalier, livsmedel m.m. Undantaget är det norska Miljödirektoriatet som har en stor 
tillsynsroll i Norge och kan jämställas med det svenska Miljö- och Energidepartementet 
som inte har samma roll som tillsynsmyndighet. Enligt Miljödirektoriatets förslag 
samarbetar de ofta med länsstyrelsen kring utövandet av tillsyn och kommunen har en 
mindre roll i tillsynsarbetet. Det skiljer sig från Sverige där det är länsstyrelsen och 
kommunen som har ett nära samarbete och har ett något mer delat ansvar. Tillsyn som är 
lagt på regionala och centrala tillsynsmyndigheter i Norge som till exempel livsmedel och 
bilverkstäder ligger i Sverige på den lokala tillsynsmyndigheten, kommunen. Vad 
skillnaden beror på framkommer inte i min litteratur eller intervjuer, man kan spekulera 
om det har med förtroende, kompetens eller resurser att göra. 
 
Vad gäller de administrativa sanktionerna som förelägganden och förbud använder sig 
Sverige och Norge av samma typ av åtgärder vid bristande efterlevnad. Det som skiljer 
mellan länderna är miljösanktionsavgiften som Sverige tillämpat sedan 2012 men som 
inte finns i Norge. I det norska Miljödirektoriatets förslag uppges en hög andel av 
bristande efterlevnad vid inspektioner och de efterfrågar ett mer effektivt 
sanktionssystem för att komma till rätta med det. Som ett svar på det har 
Miljödirektoriatet lagt ett förslag om att införa något liknande miljösanktionsavgift i 
Norge, overtredelsesgebyr skulle ge en ny styrka till sanktionssystemet 
(Miljödirektoriatet 2017). Om det förslaget antas skulle förhoppningsvis den höga 
andelen avvikelser som rapporten visar på att minska och sanktionssystemet bli mer 
effektivt än det är i dagsläget. Enligt den svenska tillsynsutredningen (SOU 2017:63) 
saknar Sverige uppföljning av sanktioner och dess verkan vilket gör det svårt att avgöra 
funktionaliteten i våra sanktionsåtgärder och göra en jämförelse mot Norge. Norska 
tillsynsmyndigheter grundar mycket av sin myndighetsutövning och användande av 
sanktioner från förvaltningsloven som gäller för alla myndigheter, inte bara 
miljölagstiftning och kombinerar den med bestämmelser som gäller i det enskilda fallet. I 
Sverige används också förvaltningslagen men mestadels i syfte för att bestämma rutiner 
för handläggningen av tillsynsärenden, sanktionerna har istället en egen plats i 
miljöbalken (1998:808).  
 
Trots de utvalda kommunernas jämbördiga invånarantal framkommer en stor skillnad i 
antal miljöinspektörer dem emellan. Det kan bero på att norska kommuner generellt har 
färre tillsynsområden än svenska och därmed har mindre tillsyn att genomföra. Men även 
valet att delegera ut tillsyn till firmor istället för att anställa fler inspektörer till 
kommunen kan vara en orsak till varför Ski kommun har en miljöinspektör som 
genomför tillsyn och Örnsköldsvik kommun har fyra inspektörer för ett lika stort område. 
Vad som är mest effektivt är svårt att avgöra och möjligheten för delegering till firmor 
existerar inte i Sverige vilket inte ger Örnsköldsvik kommun möjligheten att välja hur de 
ska klara av sin tillsyn. Att låta företag sköta vissa tillsynsområden anser jag dock inte 
borde avfärdas som en möjlighet i framtiden, då det finns potential att få mer 
specialistkompetens inom vissa områden av tillsyn och frigöra mer tid för 
miljöinspektören att se det större perspektivet.  
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Utifrån intervjuernas öppna samtalsdialog framkommer det att Ski kommun använder sig 
oftare av sanktioner än Örnsköldsviks kommun där Gun-Britt istället pratar varmt om 
kommunikationsförmåga att åstadkomma efterlevnad utan behov av sanktioner utom i 
enstaka fall. Det går inte att få konkreta siffor på vidtagna åtgärder som underlag för 
jämförelser, bägge kommunerna hade problem att söka fram sådan statistik bland sina 
rapporter och system. Detta har jag funnit vara ett problem som inte bara finns i 
Örnsköldsvik kommun utan på nationell nivå. Enligt Naturvårdsverkets redovisning 
(2018) så finns det olika sätt att definiera ärenden och valen av hur man hanterar dem 
med förelägganden, beslut etc. I kommunerna skiljer det sig så mycket att det är svårt att 
mäta mellan dem, då det finns en stor frihet för kommunerna att själva välja sätt att 
genomföra sitt tillsynsuppdrag och vilket datasystem de vill arbeta med. Under flertalet 
avsnitt i Naturvårdsverket redovisning (2018) lyfts kommunernas oförmåga att ge ut data 
fram som ett problem för att få nationell statistik, vilket stämmer med mina egna 
svårigheter att få konkreta siffror vid mina intervjuer. Även från den norska rapporten om 
sanktioner kommer det fram liknande problematik med att diariesystemen inte tillåter 
sökningar på antal förbud eller viten som delats ut. Ett mer enhetligt datasystem för 
kommuner skulle vara ett sätt att komma närmare en mer effektiv tillsyn, både i Norge 
och Sverige, inte minst för att det skulle underlätta de statliga myndigheternas 
övervakning och statistik.  
 
Kommunikationen mellan tillsynsmyndigheterna är något som bägge inspektörerna lyfter 
fram i intervjun men med olika vinklingar. Gun-Britt saknar en tydlig vägledning från 
tillsynsmyndigheter som länsstyrelsen och Naturvårdsverket medans Helge berättar om 
kontakten med grannkommuner och Facebook-grupper där inspektörer från olika 
kommuner är medlemmar som kommunikationskälla. Att inspektörer skapar Facebook-
grupper för att diskutera i kan tyda på bristande officiella kanaler. Det kan också bero på 
det stora användningsområdet sociala medier har fått i folks vardagsliv som 
tillhandahåller en användarvänlighet och tillgänglighet som är svårmatchad via andra 
kommunikationssätt. Om det är lämpligt att använda Facebook som mellanhand för 
myndighetsutövande kan dock ifrågasättas, oavsett hur effektivt det är. 
 
Helge tar även upp bristen på kompetenskrav för miljötillsyn i intervjun men efter 
sökningar kan jag inte se att Sverige har ett tydligt kompetenskrav för miljötillsyn. Det 
upplevs dock som tydligare i Sverige med utbildningskrav inom lagstiftning och relevanta 
miljöområden etc. i platsannonser, där Helge inflikar att sådana krav sällan ställs i 
kommuner i hans närområde. Kompetens kring tillsyn är viktigt både för att kunna förstå 
och använda sig av sin lagstiftning samt sin roll som tillsynsmyndighet och vad det 
innebär och detta med kompetenskrav anser jag är något som borde förtydligas för att i 
alla fall hålla tillsyn på en enhetlig miniminivå. Enligt den senaste statliga 
tillsynsutredningen (SOU 2017:63) finns forskning som visar att hur det faktum att 
tillsynsmyndigheterna aktivt arbetar med kompetens kan vara en faktor som påverkar att 
tillsynen skiljer sig åt mellan myndigheterna (SOU 2017:63). 
 
Ser man till andra nordiska länder finns både likheter och skillnader mot både Norge och 
Sverige. I Finland regleras miljölagstiftningen till stor del i miljöskyddslagen (FörfS 
520/2014). Den tillämpas på alla verksamheter som kan leda till förorening i miljön och 
utgår från fem grundläggande punkter. Dessa punkter innefattar i stora drag att 
förebygga och hindra föroreningar, skador och utsläpp i miljön, att trygga en hållbar 
utveckling, motverka klimatförändringar, minska avfall, effektivisera bedömningar av 
miljöförorenande verksamheter och förbättra medborgarnas möjligheter att påverka 
miljöbeslut. I övrigt finns ett stort antal enskilda miljölagar som är sektorspecifika. 
Miljöministeriet är styrande statlig myndighet i Finland som styr över andra statliga 
myndigheter som exempel Närings-, trafik- och miljöcentralen som agerar vägledande 
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och rådgivande till de kommunala tillsynsmyndigheterna (Miljöministeriet 2017). 
Lagstödet för tillsyn och sanktioner styrs från miljöskyddslagen (FörfS 520/2014) 18 kap. 
Den ger även tillsynsmyndigheten möjligheten att rangordna sin tillsyn efter 
angelägenhetsordning. Lagen anger också att tillsynsplan ska upprättas och tillsyn får ske 
med en anlitad assistent om erforderlig kompetens finns för ärendets natur. Om 
bristande efterlevnad upptäcks kan sanktioner som förbud, föreläggande och 
föreläggande med vite användas för att uppnå rättelse (FörfS 520/2014). Utöver 
miljöskyddslagen finns även en miljöskyddsförordning (FörfS 713/2014) som till stor del 
kan sägas motsvara den svenska miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Finland 
verkar till viss del följa Norges linje med att lyfta upp en del tillsyn till regional nivå och 
delar även möjligheten att utövning av tillsyn kan delegeras utanför de som innehar en 
myndighetsroll. Till skillnad från Norge har Finland specificerat det i lagstiftningen och 
använder sig av en person istället för en firma. Likheterna mellan Norge och Finland 
verkar därför större än mellan Norge och Sverige baserat på lagstiftningen och 
tillsynsutövandet. 

Danmark har Miljö- och Födevareministeriet som statlig tillsynsmyndighet där ministern 
på ministeriet är den som i lagstiftning fastsätter regler och har det högsta miljöansvaret. 
Miljölagstiftningen är uppdelad i enskilda lagar och Miljö- och Födevareministeriet för 
tillsyn över ett drygt 20-tal miljölagar. Under ministeriet ligger Miljöstyrelsen, 
Naturstyrelsen, Livsmedelstyrelsen och Lantbruksstyrelsen (Miljö- och 
Födevareministeriet 2018a, 2018b). För tillsynsmyndigheterna är miljöbeskyddslagen 
(Lov nr. 879 af 26. juni 2010) den som täcker störst område eftersom den har som syfte 
att skydda natur och miljö så att samhällsutvecklingen kan ske på en stabil grund med 
respekt för människans livsvillkor och bevarandet av djur- och växtlivet. Lagen innefattar 
alla verksamheter som kan orsaka skada på miljön eller leda till föroreningar, buller, 
transportmedel, produkter och djurhållning. Under 9 kap. miljöbeskyddslagen (Lov nr. 
879 af 26. juni 2010) redogörs för tillsyn där kommunstyrelsen får en framträdande 
tillsynsroll och Miljö- och Födevareministeriet tar ansvaret över vissa specifika paragrafer 
liknande de svenska indelningarna i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) där 
större miljöfarliga verksamheter handhas på statlig nivå. Kommunen för även tillsyn över 
djurhållning (Lov nr. 879 af 26. juni 2010). I de andra miljölagarna som är något mindre 
och mer sektorspecifika finns samma uppbyggnad med ett kapitel för tillsyn, 
administration och straff. Danmark och Norge delar bedömningen av att ha ett eget 
direktorat under staten som handhar miljö men ifråga om tillsynsansvar har Danmark 
lagt mer tillsyn på kommunal nivå än något annat undersökt nordiskt land och står i den 
frågan närmare Sveriges tillsynsdelegering. Studien har visat att enbart Sverige har sin 
miljölagstiftning samlat i en balk. Om det är ett bättre koncept än Norge, Finland och 
Danmark är svårt att fastställa, men från intervjun med Ski kommun framgick ett 
önskemål om att få detsamma. Efter att ha läst Finlands och Danmarks miljölagstiftning 
kan konstateras att tillsyn hos länsstyrelser är något som bara Norge och Sverige 
tillämpar. 

Miljötillsynsutredningens betänkande Miljötillsyn och Sanktioner (SOU 2017:63) 
kommer med flera förslag för att göra begreppet tillsyn mer konkret och tydligt i Sverige, 
både för myndigheterna själva och för verksamhetsutövarna. Ett av dem är att tydliggöra 
syftet med tillsyn i miljöbalken med att betona att tillsyn utförs för att åstadkomma 
regelefterlevnad. Därmed skulle det skapas en tydlig gräns mellan begreppet tillsyn med 
syfte att förmå verksamhetsutövare att följa lagstiftning och det miljöstrategiska arbetet 
som handlar om miljömål från nationella, regionala, lokala nivåer m.fl. En ytterligare 
indelning i tillsynen mellan kontroll och åtgärder och tillsynsmyndighetens andra 
uppgifter av mer rådgivande, stödjande karaktär som också har syfte att främja 
regelefterlevnad anser miljörättstillsynsutredningens betänkande skulle förtydliga och 
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effektivisera tillsynen ännu ett steg. Det förebyggandet arbetet fyller också en viktig 
funktion och skulle också kunna vara något för det uppföljande arbetet inom tillsyn. 
 

4.1 Slutsats 
Lagstiftningen mellan länderna skiljer sig i och med att Sverige har en samlad 
miljölagstiftning till skillnad från Norge, eller ens övriga nordiska grannländer Finland 
och Danmark. Den norska kommunen i studien ansåg Sverige låg i framkant med 
miljölagstiftningen men det kan inte bekräftas av studien och skulle också vara svårt att 
göra mätbart. Tillsynsutövandet sker mer på regional och central nivå i Norge än i Sverige 
och kanske skulle ett utbyte av erfarenheter och metodik mellan Norge och Sverige 
inspirera till nya arbetssätt och en bättre tillsyn inom exempelvis livsmedel. Vad man kan 
sammanfatta utifrån det begränsade resultatet som framkommit under intervjuerna är att 
bägge kommunerna jobbar med samma typer av sanktionsmedel vid bristande 
efterlevnad och upplever sig tillfredsställda med de åtgärder som får vidtas. Det hade varit 
önskvärt att få ta del av mer statistik och data över vidtagna åtgärder för en tydligare 
jämförelse inom kommunerna men p.g.a. obefintliga sådana sökfunktioner i 
datasystemen gick det inte att genomföra. Intervjuerna har visat att deras arbetssätt 
skiljer sig åt och att bägge inspektörerna har behov av vägledning och stöd utanför sin 
egen kommun. För att ytterligare verifiera de antaganden som dragits från dessa två 
kommuner skulle en mer omfattande studie behöva göras där antalet deltagande 
kommuner är högre, representeras från olika platser i landet och av olika storlekar. Med 
ett sådant begränsat intervjuunderlag som två kommuner kan inte dessa generella 
antaganden i studien styrkas till den grad att den bör räknas mer än som ett underlag för 
vidare studier inom ämnet. Det skulle vara intressant att vidare undersöka hur inhyrd 
kompetens fungerar inom tillsyn och om det kan bli tillämpbart i Sverige i framtiden. 
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