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Abstract 
In 1999 a wide reform on environmental legislation took place in Sweden when the older 
separate legislations were gathered into a single Environmental Code (Miljöbalken). 
Environmental sanction charges, an administrative charge on certain minor violations 
investigated and decided by a supervising authority without the involvement of police and 
prosecutors, was introduced in the code. This report focuses on appliance and conditions for 
appliance of environmental sanction charges on the municipality-level in the county of Västra 
Götaland. A statistical review of all decisions on environmental sanction charges in the 
county during a four-year period showed a weak correlation between environmental sanction 
charges per capita and the size of the municipality. At the same time there were considerable 
differences between municipalities of same size and condition. A survey among the 
environmental inspectors at the municipalities pointed out a few reasons for these 
differences. Some of the smaller organizations lack resources to carry out their supervision. 
The inspectors also display a varying approach to environmental sanction charges. Some 
believe it to be a weak or even counter-productive measure and stress the importance of 
interaction with operators, while others consider it to be an efficient way of reaching 
correction. This lack of consensus in approach and practice will maintain the inequality 
between municipalities. A solution applicable even in the near future is additional municipal 
cooperations or federations, which has proved successful. Merging smaller organizations into 
larger ones should ensure sufficient resources, knowledge and equal exercise of authority in a 
larger extent. !
Keywords: Environmental sanction charges, environmental law, local authority !!
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1 Inledning 
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och ersatte därmed en rad separata 
lagstiftningar inom miljöområdet. En av orsakerna till den nya utformningen var att 
miljöfrågor visat sig vara komplexa och sällan kan isoleras till ett enda ämnesområde, t ex 
kemikalier eller avfall. En samlad lagstiftning ansågs ge möjlighet till bredare och samtidiga 
insatser. Att miljölagstiftningen dessutom gavs formen av en balk vittnar om att lagstiftarna 
ville prioritera upp miljöfrågorna (Rubenson 2008). !
En av nyheterna i den nya lagstiftningen var att tillsynsmyndigheter fick uppgiften att vid 
upptäckt överträdelse utreda och besluta om miljösanktionsavgift utan inblandning från 
åklagare och domstol. I miljöbalkspropositionen (Prop. 1997/98:45) fastställs att 
miljösanktionsavgifter för regelöverträdelser ska bidra till regelefterlevnad och minskad 
miljöpåverkan från verksamheter. Ett välfungerande sanktionssystem är ett väsentligt led i 
en reglering som ska värna om vår miljö, hette det i utredningen (Naturvårdsverket 2013). 
Miljösanktionsavgifterna har dock blivit omdiskuterade alltsedan de introducerades med 
miljöbalken. Kritik har riktats mot höga sanktionsavgifter för små administrativa 
överträdelser, liksom att sanktionerna slår för hårt mot mindre verksamheter, t ex 
småföretag och privatpersoner (se t ex Motion 2009/10:MJ310). Andra har hävdat att beslut 
om sanktioner ibland framstått som politiska och att rättstillämpningen i allt för hög grad 
skiljer sig åt mellan olika tillsynsmyndigheter (Ryberg 2000). !
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att ge en fördjupad bild av miljösanktionsavgifternas syfte och 
införande, samt undersöka hur miljösanktionsavgifter tillämpas av kommunerna. Sett till 
diskussionerna om problem med miljösanktionsavgifterna och kommunernas olika 
tillämpning under 2000-talet kan man hypotetiskt anta att det finns skillnader mellan 
kommunerna. Frågeställningar: 

• Finns det skillnader i tillämpning av miljösanktionsavgifter mellan kommunerna i 
Västra Götalands län vad gäller antal beslut och vilken typ av överträdelser som 
besluten rör? Vad beror i så fall dessa skillnader på? 

• Finns det likheter och skillnader mellan dessa kommuner sett till miljöinspektörers 
upplevda förutsättningar att tillämpa miljösanktionsavgifter? !

1.3 Avgränsningar 
Fokus ligger på de 49 kommunerna i Västra Götalands län, en region som har stora som små 
kommuner med olika näringsstruktur. Då det handlar om kommuner avgränsas studien 
också till miljösanktionsavgifter för de överträdelsegrunder som faktiskt tillämpats av 
kommuner och rapporterats till Kammarkollegiet under den undersökta perioden. !!
2 Bakgrund 
!
2.1 Miljöbalkens sanktionssystem 
Det övergripande målet för miljöbalken är att främja hållbar utveckling. Till stor del handlar 
det om att få samhällets aktörer att agera på ett visst sätt, eller också att få dem att inte bete 
sig på ett oönskat sätt. För detta krävs någon form av påtryckningar, som i en mildare form 
handlar om råd, information och vägledning, men som vid ohörsamhet övergår till 
sanktioner. Miljöbalkens sanktionssystem består av två delar; straff och sanktionsavgifter. 
Straff innebär en påföljd till ett brott som endast kan drabba en fysisk person, medan 
sanktionsavgiften kan dömas ut till såväl fysiska som juridiska personer och där 
överträdelsen inte är att betrakta som ett brott utan klandervärt beteende (Rubenson 2008). !
Före miljöbalken fanns en möjlighet för Naturvårdsverket att föra talan mot 
verksamhetsutövare och försöka utkräva dem miljöskyddsavgift enligt miljöskyddslagen  
(SFS 1969:387). Det var dock hårda villkor i lagen för när miljöskyddsavgift skulle kunna bli 
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aktuell för tillämpning, t ex att verksamhetsutövaren hade ekonomisk fördel av överträdelse 
eller att överträdelsen riskerade betydande störningar för omgivningen. På liknande sätt var 
beviskraven i stort sett lika hårda som för brottmål, vilket ledde till att miljöskyddsavgifter 
sällan tillämpades. När miljösanktionsavgifterna infördes ville man undvika den tidigare 
tandlösheten och göra reglerna tydligare och mer tillämpbara, för att de också skulle få en 
större avskräckande effekt (Rubenson 2008). !
I miljöbalkens 30 kapitel om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:808) heter det att regeringen 
får meddela föreskrifter om miljösanktionsavgifter för vissa överträdelser (1 §), avgiften ska 
tas ut även om överträdelsen är ouppsåtlig eller beror på oaktsamhet (2 §) och 
tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift (3 §). I förordningen om 
miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) är överträdelserna grupperade efter sakområde i 
förordningens kapitel: miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.), fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.) och tillsyn, rapportering och egenkontroll 
(12 kap.), för att nämna några exempel som är vanliga hos kommunerna. Reglerna framstår 
vid en första anblick som ganska enkla. “För en överträdelse av 29 § förordningen 
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att vara 
försenad med att rapportera från läckagekontrollen ska en miljösanktionsavgift betalas med  
1 000 kronor” (9 kap. 17 §). Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen fastställer att operatören för anläggningar med minst 10 kilogram köldmedier i 
utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förordning om f-gaser 
(EUT L 161, 14.6.2006, s. 1-11) senast den 31 mars året efter ett kalenderår ska ge in en 
rapport till tillsynsmyndigheten. Naturvårdsverket har till uppgift att meddela närmare 
föreskrifter om hur betalning av miljösanktionsavgifter ska ske. Man har bland mycket annat 
sammanställt vanliga frågor och svar kring handläggning av överträdelser enligt kapitel 9: 
Vad är det för skillnad på aggregat och anläggning? Vad är en installation? Är driftsättande 
av aggregat detsamma som installation (Naturvårdsverket 2015)? Det är i slutändan inte helt 
enkelt, även om reglerna är tydliga. !
Det finns inget utrymme för egna bedömningar och avvägning från tillsynsmyndigheten, en 
“miljösanktionsavgift skall tas ut” (MB 30 kap. 2 §) när överträdelse upptäckts. Förutom de 
få hänsynsregler som finns i paragrafen, ska inga ytterligare hänsyn tas. Naturvårdsverkets 
handbok om handläggning av miljösanktionsavgifter (Naturvårdsverket 2011) klargör att 
tillsynsmyndigheter och tjänstemän inte ska “påverkas av hänsyn, t.ex. till utvecklingen av 
näringslivet i regionen eller behov av att stödja den lokala arbetsmarknaden” eller på annat 
sätt göra politiska bedömningar i samband med beslut om miljösanktionsavgifter. 
Naturvårdverkets handbok beskriver processen som ren rättstillämpning och att avvägningen 
mellan miljö- och samhällsintressen redan gjorts i själva lagstiftningen. Därmed är det viktigt 
för lagens funktion och för likvärdighetens skull att lika fall behandlas lika överallt. Miljön är 
ingen enskild kommunal fråga och därför tillfaller också miljösanktionsavgiften staten. Det 
är Kammarkollegiet som administrerar inbetalningarna av miljösanktionsavgifter 
(Naturvårdsverket 2011). Riksdagen har också genom miljöbalken (27 kap. 2 §) beslutat att i 
princip all myndighetsutövning inom miljöbalkens områden ska vara avgiftsfinansierad och 
därmed bekostas av verksamhetsutövarna.  !
2.2 Handläggning av miljösanktionsärenden 
Enligt Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2011) innebär handläggning av 
miljösanktionsärende vanligen följande steg:  

• misstanke om överträdelse 
• utredning om en överträdelse har ägt rum och att överträdelsen verkligen träffas av 

det som anges i förordningen och lagen 
• utredning om vem som är ansvarig för överträdelsen 
• utredning av vilket belopp som tas ut (upprepad överträdelse, dubbel avgift?) 
• dokumentation och kontroll av att bevisningen är tillräcklig 
• kommunicering med den avgiftsskyldige 
• bedömning om myndigheten ska lägga ner ärendet eller gå vidare, och om det är 

oskäligt att ta ut avgift 
• eventuellt beslut om avgift 
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• expediering av beslutet 
• delgivning av beslutet 
• handlingar skickas till Kammarkollegiet som tar hand om inbetalning 
• samt eventuellt överklagande, självrättelse eller omprövning !

Tanken är att miljösanktionsavgiftssystemet ska fungera enkelt och ge snabb reaktion på 
överträdelser. Tillsynsmyndigheterna ska inte behöva stöta och blöta i ärenden för att utreda 
om överträdelse skett eller inte, eller bedöma straffvärdheten. Däremot innebär 
miljösanktionsavgiften ett ingripande mot den enskilde och därför måste utredningen vara 
noggrann. Bevisbördan ligger ensidigt på tillsynsmyndigheten, som skall bevisa att 
överträdelse ägt rum, att överträdelsen träffas av miljösanktionsavgift och att det är rätt 
person som drabbas av avgiften. I vissa fall kan en ren skrivbordsgranskning räcka som bevis, 
men generellt rekommenderar Naturvårdsverket att tillsynsmyndigheterna dokumenterar 
bevisen, t ex med foto, video och kartor (Naturvårdsverket 2011). Handläggningen av 
ärenden om miljösanktionsavgift är att betrakta som tillsynstid och därmed kan 
tillsynsmyndigheten debitera tillsynstid för den tid som handläggningen tar (Miljösamverkan 
Västra Götaland 2009). Varje kommun har en taxa för tillsynsavgifterna som fastställs av 
kommunfullmäktige (SKL 2012). I ett material från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
konstateras att en tydlig politisk vilja är viktig för hög kostnadstäckning av den 
avgiftsfinansierade tillsynen. SKL tillhandahåller också en modell som kommuner kan 
använda för att räkna ut en taxa utifrån kommunens förutsättningar. Under 2010 använde 
ungefär var tredje kommun sig av modellen (Göthner 2013).  !
2.3 De första åren av tillämpning 
Ett år efter miljöbalkens införande beslutade regeringen att sätta igång en omfattande 
utvärderande utredning om den nya lagen. I det första delbetänkandet (SOU 2000:116) 
konstateras att man fått in många synpunkter om straffbestämmelser och 
miljösanktionsavgifter. Dessa fick sedan särskild uppmärksamhet i den fortsatta 
utredningen. Om regelverket var uddlöst innan miljöbalken, så var det nu många som 
reagerade på att höga miljösanktionsavgifter drabbade verksamheter för små “bagatellartade 
överträdelser” (Rubenson 2008). Miljöbalksutredningens delbetänkande (SOU 2004:37) 
med fokus på miljöbalkens sanktionssystem har uppfattat dessa synpunkter och föreslog att 
miljösanktionsavgiftssystemet byggs ut med mindre allvarliga överträdelser, samtidigt som 
allvarligare och mer svårutredda och svårbedömda fall flyttas från miljösanktionsavgifterna. 
Utredningen konstaterar också att det finns frågetecken kring hur miljösanktionsavgifterna 
egentligen tillämpas av tillsynsmyndigheterna, då det efter fem år fortfarande fanns ett “inte 
obetydligt antal” kommuner som ännu inte beslutat om miljösanktionsavgifter (SOU 
2004:37). Städerna dömde i genomsnitt ut flest miljösanktionsavgifter inledningsvis, för att 
det i mindre kommuner kunde ses som politiskt känsligt att använda sig av verktyget. I 
kommuner där man delegerat beslut om miljösanktionsavgifter från nämnd till förvaltning 
tog också fler beslut om miljösanktionsavgifter (SCB 2005). Kommunerna stod för den stora 
merparten av ärendena, som år 1999 var 546 till antalet i hela riket, vilket ökade till 2108 
beslut under år 2000 innan det minskade till 934 ärenden 2003. Vanligaste avgiftstyper 
2003 var tillstånd och anmälan (40 %), samt köldmediekungörelse (36 %). Under åren 
2000-2003 varierar antalet kommuner med beslut om miljösanktionsavgift mellan 162 och 
191 (SOU 2004:37). Fram till 2008 är antalet utdömda miljösanktionsavgifter ganska 
konstant omkring 1000 beslut per år, innan det sedan ökar till drygt 1700 beslut under 2009 
och 2158 beslut året därpå (SCB 2014b). Statistiska centralbyråns statistik har en bredare 
indelning av beslutsmotiv enligt tidigare förordning och visar att kemiska produkter och 
biotekniska organismer där köldmedieöverträdelserna återfinns är den vanligaste 
beslutsgrunden. Av de 2158 besluten 2010 (SCB 2014b) sorteras 1639 under kemiska 
produkter och biotekniska organismer, men sett till siffrorna före och efter lär de flesta 
handla om köldmedier. !!!!!
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2.4 Skillnader mellan kommuner 
Ett examensarbete från den juridiska fakulteten vid Lunds universitet (Norlander 2009) 
fastställer att det är stor skillnad i kommunernas tillämpning av miljösanktionsavgifter i 
Skåne län och undersöker vidare orsakerna till detta. Rapporten pekar på fyra faktorer som 
orsaker till skillnader: För det första har kommuner olika arbetssätt, samtidigt som det finns 
en nära relation mellan arbetssätt och kommunstorlek. Eftersom köldmedierapporten står 
för sådan stor del av miljösanktionsavgifterna är det arbetssättet kring dessa som blir 
avgörande. I mindre kommuner påminner man verksamhetsutövarna när det är dags att 
lämna in rapport, medan större kommuner inte gör så och istället beslutar om 
miljösanktionsavgift i större utsträckning. För det andra, anses det finnas ett brett 
tolkningsutrymme kring flera av reglerna i förordningen. För det tredje, råder det tidsbrist på 
de kommunala tillsynsmyndigheterna på grund av kommunernas resursfördelning. För det 
fjärde, finns det en brist på kunskap hos både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. 
Rapporten kommer i slutsatsen fram till ett ifrågasättande av miljösanktionsavgifternas 
effektivitet som styrmedel. De används inte enligt lagstiftarens intentioner och bör 
reformeras, samtidigt som det kommunala tillsynsansvaret bör övervägas mot statligt 
tillsynsansvar. !
2.5 Samverkan mellan kommuner inom miljö- och hälsoskydd 
Ett sätt att förbättra förutsättningarna för tillämpning av miljösanktionsavgifter är att 
mindre kommuner samarbetar kring den administrativt krävande myndighetsutövningen 
inom miljöområdet. Kommunallagen och speciallagar som miljöbalken har under de senaste 
åren anpassats för att i större utsträckning möjliggöra sådana samarbeten. Detta fastställer 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, i en rapport (2014) om kommunal samverkan inom 
miljö och bygg, där det också påpekas att erfarenheten visar tydligt att handläggare i större 
organisationer får fler timmar per år för kärnverksamheten, dvs lov, tillstånd, tillsyn och 
kontroll. Enligt rapporten var 60 kommuner inblandade i olika former av samverkan vid 
tidpunkten för rapportens publicerande. Formerna sträcker sig allt från uthyrning av 
kompetens till kommunalförbund, dvs en egen juridisk person med egen administration av  
bl a ekonomi och personal. !
I SKL:s rapport (2014) lyfts Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som exempel. MÖS 
bildades 2008 som en gemensam förvaltning för Skövde, Falköping och Tibro med 
personalen anställd i Skövde kommun. Från 2009 övergick man till gemensam nämnd och 
Hjo anslöt till samarbetet. Organisationen blev ett kommunalförbund 2011 och sedan 2013 är 
även Karlsborg med i förbundet. Hög effektivitet, kvalitet och säkerhet är organisationens 
mål, samtidigt som man ska ansvara för hög kostnadseffektivitet och minskad byråkrati, 
vilket MÖS, enligt SKL:s rapport, lever upp till. Arbetsprocesser har förenklats och minskat 
överflödig administration, liksom att den specialisering som blivit möjlig i en större 
organisation lett till mindre tidsåtgång för att konsultera Länsstyrelsen och centrala 
myndigheter. Slutligen lyfter rapporten fram att samarbetet inneburit större möjligheter för 
personalen att påverka sin arbetssituation, vilket ökat trivseln och gett organisationen mer 
driv. !
Kommunerna i Västra Götalands län har sedan 1999 även bedrivit ett projektsamarbete med 
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och kommunförbunden under namnet 
Miljösamverkan Västra Götaland, MVG, för att effektivisera arbetet med miljö- och 
hälsoskydd. Enligt egen utsago är arbetet framgångsrikt och fått efterföljare i många andra 
län. Under 2009 tog man fram en lathund för hantering av sanktionsärenden 
(Miljösamverkan Västra Götaland 2009), efter önskemål från länets miljökontor. Ett av 
projektets syften var att fler handläggare skulle handlägga sanktionsärenden snabbt och 
korrekt. !!!!!!
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3 Material och metod 
!
3.1 Statistik från Kammarkollegiet  
Den statistik som rör antalet utdömda miljösanktionsavgifter i denna undersökning kommer 
från Kammarkollegiet. De hade en årsvis sammanställning av alla beslut om 
miljösanktionsavgift i hela riket för åren 2010-2013 samt första kvartalet 2014 som de kunde 
leverera utan kostnad och som tjänar rapportens syften väl. En period på drygt fyra år bör 
kunna ge en bra överblick av antalet och typen av miljösanktionsavgifter som kommunerna 
och de kommunala samverkansorganisationerna i Västra Götalands län beslutat om. !
I Kammarkollegiets statistik anges en beslutsgrund i förordningen om 
miljösanktionsavgifter. Denna, som de flesta andra förordningar, är i ständig förändring och 
därför har beslutsgrunderna anpassats till den struktur som förordningen har idag  
(SFS 2012:259) med överträdelserna grupperade i kapitel i själva förordningen istället för i 
bilaga. Naturvårdsverket (2013) tillhandahåller en nyckel som visar var en överträdelse i den 
gamla förordningen hör hemma i den nya. En tidigare, ganska omfattande ommöblering av 
den gamla förordningen trädde i kraft i augusti 2010. Det innebär att vissa beslut efter 
ikraftträdandet hänvisar till den tidigare versionen. I nästan samtliga fall kan dock 
beslutsgrunden fastställas utifrån beloppets storlek. I statistiken finns också exempel på att 
kommuner beslutat om miljösanktionsavgift för verksamheter med säte i annan kommun, i 
något fall i ett annat län. Dessa räknas med som vilket beslut som helst. !
3.2 Jämförelsemått  
Två av de kommunala samverkansorganisationerna har startat eller utökats med deltagande 
kommuner under perioden som Kammarkollegiets statistik täcker. I jämförelser med länet 
behandlas dessa som samverkansorganisationer under hela perioden (se bilaga 1). !
Kammarkollegiets statistik visar hur många miljösanktionsavgifter som dömts ut per 
kommun i absoluta tal. Kommunerna är olika stora befolkningsmässigt, har olika många 
företag och typer av verksamheter och därför behövs ett relativt jämförelsemått. För detta 
syfte används SCB:s mått förvärvsarbetande dagbefolkning, vilket ger en indikation på 
näringsverksamheten i kommunen. Det innebär att kommuner som har en stor inpendling,  
t ex Göteborg, blir relativt ännu större än om jämförelsen gjorts utifrån befolkning. På 
motsvarande sätt blir andra kommuner, t ex vissa förortskommuner runt Göteborg med stor 
utpendling, relativt mindre. Jämförelsemåttet mellan kommuner och kommunala 
samverkansorganisationer är antal miljösanktionsavgifter per 1000 förvärvsarbetande 
dagbefolkning. Befolknings- och arbetsmarknadsstatistiken är för år 2013 (SCB 2014a). !
När kommuner grupperas används dock måttet befolkning för de kommuner som inte är del 
av kommunal samverkansorganisation. Grupperna ser ut som följer: 0-24 000,  
24 001-48 000, 48 001 - 112 000, Göteborg och kommunala samverkansorganisationer. 
Förutom att skilja åt mindre kommuner från större kommuner och 
samverkansorganisationer, är tanken också att befolkningsunderlaget för respektive grupp 
ska vara så lika som möjligt, även om Göteborg måste vara mycket större än de övriga. Vid 
mindre intervaller skulle vissa grupper innehålla för få kommuner. Denna gruppering är 
också den bäst lämpade för jämförelser utifrån enkätundersökningen, då antalet 
respondenter är ungefär lika många i respektive grupp. !
3.3 Enkätundersökning 
Med utgångspunkt i examensarbetets andra frågeställning utformades en enkätundersökning 
för att närmare reda ut miljöinspektörernas upplevda förutsättningar att tillämpa 
miljösanktionsavgifter. Enkäten syftar också till att söka orsaker till att kommunerna delar ut 
olika många miljösanktionsavgifter. Undersökningen är i första hand en kvantitativ 
undersökning, men på flera frågor ges respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Dessa 
öppna frågor där respondenterna kan motivera sina svar är frivilliga, vilket gör att 
svarsfrekvensen på dessa förväntas vara låga, men kan tjäna ett syfte i egenskap av mjukdata 
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för att ge exempel på miljöinspektörernas upplevelser. Den webbaserade enkäten (se hela 
enkäten i bilaga 2) genomfördes med verktyget Texttalk Websurvey. Fördelen med 
webbaserade enkäter är att de är enkla och billiga att distribuera, samt att man undviker 
manuell datainmatning. Nackdelen med webbenkäter är att de tenderar att ha lägre 
svarsfrekvens, även om alla typer av enkätundersökningar på senare tid fått svårare att 
uppnå högt deltagande (Ejlertsson 2014). !
Den population som undersöks är miljöinspektörer i kommuner och kommunala 
samverkansorganisationer i Västra Götalands län. Det är en totalundersökning där hela 
populationen inbjuds att delta. De flesta kommuner och kommunala miljöförbund lämnar 
kontaktuppgifter till inspektörerna direkt på hemsidan. Några enstaka gör det inte alls eller 
använder sig av olika typer av webbformulär allmänt till miljöenheten. För att få en korrekt 
deltagarlista kontaktades dessa kommuner och samtliga gick förr eller senare med på att 
skicka e-postadresser till inspektörerna. Genomgången gav en deltagarlista på 308 personer, 
där det dock visade sig att 20 av personerna inte var i tjänst av olika anledningar. 
Populationen räknas därmed ned till 288 personer. Enkäten skickades ut fredagen den 27 
februari 2015 (hela utskicket finns att läsa i bilaga 3). I informationen via e-post angavs också 
när påminnelser skulle skickas ut och när enkäten stänger, vilket den gjorde den 13 mars. Det 
inkom 159 svar, vilket innebär att svarsfrekvensen blev 55,2 %. Fler än två av tre i 
populationen är kvinnor och kvinnorna hade också något högre svarsfrekvens, 56,6 % 
jämfört med männens 52,2 %. 106 personer, 37 % av populationen och ganska exakt två av 
tre som slutligen svarade, lämnade svar på första uppmaningen. 53 lämnade svar efter 
påminnelsen innan enkäten stängde. !
3.4 Statistiska metoder 
För att statistiskt testa sambandet mellan olika kategorivariabler enligt nominalskalan, t ex 
kommuner med eller utan samverkan, som presenteras i korstabeller används 𝜒2-metoden 
med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Metoden är en form av hypotesprövning där 
nollhypotesen är att det inte finns något samband, medan mothypotesen är att det finns ett 
samband mellan variablerna. Först beräknas ett förväntat resultat, som alltså motsvarar 
nollhypotesen, att det inte finns något samband. 𝜒2-värdet för en cell i korstabellen får man 
fram genom formeln (O - E)2 / E där O är den observerade frekvensen och E den förväntade 
utifrån fördelning för samtliga fall. De olika 𝜒2-värdena i korstabellen summeras och 
tabellens 𝜒2-värde prövas mot 𝜒2-fördelningen utifrån antalet frihetsgrader (antal rader - 1 + 
kolumner - 1) för att fastställa signifikansen i sambandet i form av ett p-värde (Körner & 
Wahlgren 2005). Resultatet redovisas som 𝜒2FG,N där FG står för frihetsgrader och N är 
antalet fall, efterföljt av 𝜒2-värdet och p-värdet. !
När kategorivariablerna i förekommande fall också är rangordnade är det fråga om 
ordinalskalan. Då används regressionsverktyg i SPPS för att mäta hur starkt sambandet eller 
korrelationen mellan variablerna är. Korrelationen redovisas som r tillsammans med ett p-
värde. När korrelationen är 1 eller -1 är sambandet helt linjärt och vid r = 0 finns inget 
samband. I några fall presenteras korrelationen i form av spridningsdiagram med en 
regressionslinje. Regressionslinjen visar i princip ett genomsnittsvärde för varje steg i skalan 
och ju närmare linjen de olika fallen är desto starkare är det linjära sambandet, medan en 
stor spridning visar på svagare linjärt samband.  !
I enkätens frågor om miljöinspektörernas syn på olika aspekter av tillämpningen av 
miljösanktionsavgifter har respondenterna fått ange ett värde mellan 1 och 5 där 1 är i liten 
utsträckning och 5 i stor utsträckning. Dessa har kodats om under behandlingen så att 
värdena 1-2 betraktas som liten eller ganska liten utsträckning och 4-5 som ganska stor eller 
stor utsträckning. Utifrån medelvärdet i dessa svar har det varit möjligt att göra en 
variansanalys för att närmare undersöka hur signifikanta skillnaderna mellan olika grupper 
är. Även här har SPSS använts för en sk ANOVA-analys med post hoc-test. Resultatet 
presenteras med ett F-värde och ett P-värde. F-värdet vägs mot ett kritiskt värde beroende på 
antalet fall i undersökningen och är F-värdet högre än det kritiska värdet är skillnaden 
mellan grupperna signifikant åtminstone på 0,05-nivån (Sundell 2010). 
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4 Resultat !
4.1 Miljösanktionsavgifter i Västra Götalands län 
Under den undersökta perioden 2010-01-01 - 2014-03-31 togs det 1417 beslut om 
miljösanktionsavgifter av kommuner och olika typer av kommunala samarbetsorganisationer 
i Västra Götalands län (Tabell 1). Jämfört med siffrorna för hela landet skiljer det sig inte 
nämnvärt över perioden utom för år 2012. Minskningen för Västra Götalands läns 
kommuner står emellertid några enstaka större kommuner för. !
Tabell 1. Utdömda miljösanktionsavgifter av kommuner och kommunala miljöförbund i Västra Götalands län och 
hela riket under perioden 2010-01-01 - 2014-03-31. Källa: Kammarkollegiet  !

!
Av det totala antalet av 1417 utdömda miljösanktionsavgifter är hela 1113 inom området 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (kap. 9). Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (kap. 3) är näst vanligast med 154 beslut, medan kemiska produkter och 
biotekniska organismer (kap. 7), tillsyn rapportering och egenkontroll (kap. 12), samt 
bensingaser och brandfarliga vätskor (kap. 10) är ungefär lika stora (Figur 1).  

Figur 1. Antal utdömda miljösanktionsavgifter av kommuner och kommunala miljöförbund i Västra Götalands län 
sorterat efter överträdelse enligt kapitel i förordning om miljösanktionsavgifter under perioden 2010-01-01 - 
2014-03-31. Källa: Kammarkollegiet !
4.1.1 Jämförelse mellan kommuner 
Det finns skillnader mellan kommuner och kommunala samarbetsorganisationer i vilken 
utsträckning man tillämpar miljösanktionsavgifter. I två kommuner har inga 
miljösanktionsavgifter dömts ut under den undersökta perioden (Tabell 2). I ytterligare 
några kommuner har ytterst få miljösanktionsavgifter dömts ut sett till att kommunerna är 
relativt stora. Antalet miljösanktionsavgifter per 1000-tal förvärvsarbetande dagbefolkning 
sträcker sig från 0 till 3,97. !!!!!

2010 2011 2012 2013 2014, kv1 TOTALT

Västra Götalands län 355 329 297 381 55 1417

Hela riket 2135 2097 2615 2631 643 10121

Västra Götalands län, % 16,6 % 15,7 % 11,4 % 14,5 % 8,6 % 14,0 %
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!
Tabell 2. Antal utdömda miljösanktionsavgifter, MSA, i kommuner och kommunala samverkansorganisationer i 
Västra Götalands län under perioden 2010-01-01 - 2014-03-31 Källa: Kammarkollegiet, SCB 

!!!!!!

MSA, 
totalt Befolkning

Förvärvsarbetande 
dagbefolkning

MSA per 1000-tal 
förvärvsarbetande 
dagbefolkning

Västra Götalands län 1417 1615084 790008 1,79

Ale 22 28074 7353 2,99

Alingsås 53 38619 15011 3,53

Bollebygd 10 8562 2676 3,74

Borås 86 105995 55187 1,56

Dalslands miljökontor 47 29702 11840 3,97

Essunga 0 5494 2236 0

Göteborg 566 533271 320259 1,77

Herrljunga 6 9274 4109 1,46

Härryda 9 35732 14198 0,63

Kungälv 35 42109 17139 2,04

Lerum 23 39319 10129 2,27

Lidköping, Grästorp, Götene 66 57083 25136 2,63

Lilla Edet 0 12829 4095 0

Mark 20 33753 12383 1,62

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 18 33502 14345 1,25

Miljösamverkan östra Skaraborg 118 111163 56612 2,08

Mariestad, Töreboda och Gullspång 34 38047 14968 2,27

Mölndal 30 61978 37277 0,80

Orust 7 150336 5216 1,34

Partille 13 36147 11615 1,12

Tranemo-Ulricehamn 23 34742 15095 1,52

Skara 1 18580 8761 0,11

Stenungsund 4 24932 12410 0,32

Strömstad 8 12480 6853 1,17

Svenljunga 7 10299 3780 1,85

Tanum 6 12303 5290 1,13

Tidaholm 6 12565 4796 1,25

Tjörn 5 15050 4815 1,04

Trollhättan 65 56573 27076 2,40

Uddevalla 54 53025 24208 2,23

Vara 15 15609 7932 1,89

Vårgårda 4 11065 4902 0,82

Vänersborg 45 37369 13774 3,27

Åmål 9 12229 4901 1,84

Öckerö 2 12574 3631 0,55
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Sambandet mellan befolkningsmängden i kommunen eller den kommunala 
samverkansorganisationen och antalet miljösanktionsavgifter är tydligt. Ju större kommun 
desto fler miljösanktionsavgifter i absoluta tal (r = 0,832, p < 0,001) (figur 2a). Om man 
istället tittar på antalet utdömda miljösanktionsavgifter per förvärvsarbetande dagbefolkning 
(figur 2b) framkommer det att sambandet med kommunstorleken är svagare och inte 
signifikant (r = 0,237, p=0,08). På de flesta nivåer av kommunstorlek varierar antalet 
miljösanktionsavgifter per förvärvsarbetande dagbefolkning tydligt.  1!!!!!!!!!!!!!!!
 

!
De större kommunerna uppvisar fler miljösanktionsavgifter per dagbefolkning än de mindre 
under den undersökta perioden, medan kommuner som är med i kommunala 
samverkansorganisationer har flest beslut om miljösanktionsavgift per dagbefolkning (se 
Tabell 3). 
  
Tabell 3. Antal utdömda miljösanktionsavgifter, MSA, per kommungrupper efter kommunernas folkmängd, samt 
gruppen kommuner med kommunal samverkan inom miljöområdet under perioden 2010-01-01 - 2014-03-31 
Källa: Kammarkollegiet, SCB 

!!!

MSA, totalt Befolkning
Förvärvsarbetande 
dagbefolkning

MSA per 1000-tal 
förvärvsarbetande 
dagbefolkning

Västra Götalands län 1417 1615084 790008 1,79

0 - 24 000 86 183949 73993 1,16

24 001 - 48 000 224 316504 114012 1,96

48 001 - 112 00 235 277571 143748 1,63

Göteborg 566 533271 320259 1,77

Kommunal samverkan 306 304239 137996 2,22
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Figur 2a. Sambandet mellan befolkningsmängden i 
kommuner och kommunala samverkansorganisationer 
exklusive Göteborg och antalet utdömda 
miljösanktionsavgifter i Västra Götalands län under 
perioden 2010-01-01 - 2014-03-31. 

Figur 2b. Sambandet mellan befolkningsmängden i 
kommuner och kommunala samverkansorganisationer 
exklusive Göteborg och antalet utdömda 
miljösanktionsavgifter per 1000 förvärvsarbetande 
dagbefolkning i Västra Götalands län under perioden 
2010-01-01 - 2014-03-31. 
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 I de figurer (figur 2a och 2b) som stycket hänvisar till har extremvärdet Göteborg exkluderats. Om 1

Göteborg är med gäller r = 0,993, p < 0,001 för figur 2a och r = 0,082, p = 0,32 för figur 2b.



Fyra av fem beslut om miljösanktionsavgift i länet berör köldmedier och hänvisar till 
förordningens kapitel 9 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (Tabell 4). 
Fördelningen är liknande hos de större kommunerna och de kommunala 
samverkansorganisationerna, medan fördelningen ser lite annorlunda ut i de mindre 
kommunerna där man i större utsträckning än andra kommuner beslutat om 
miljösanktionsavgifter med stöd i förordningens kapitel 3, miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Sambandet mellan kommungrupp och beslutsgrund är signifikant  
(𝜒28,1417 = 195,7, p < 0,001). !
Tabell 4. Andel beslut om miljösanktionsavgifter, MSA, utifrån överträdelsegrund enligt förordningen om 
miljösanktionsavgifter i kommungrupper efter kommunernas folkmängd, samt gruppen kommuner med 
kommunal samverkan inom miljöområdet under perioden 2010-01-01 - 2014-03-31 . Källa: Kammarkollegiet.  
A-C motsvarar en eller flera kommungrupper vars andel inom en beslutsgrund inte signifikant skiljer sig från 
varandra på 0.05-nivån. 

!
4.2 Resultat av enkätundersökning 
Enkätundersökningen som genomförts är en totalundersökning mot miljöinspektörer i 
kommuner och kommunala samverkansorganisationer inom miljöområdet i Västra 
Götalands län. Populationen bestod vid undersökningens genomförande av 288 
miljöinspektörer varav 159 svarade på enkäten. Svar saknas från tre mindre kommuner. Alla 
övriga kommuner och kommunala samverkansorganisationer är representerade. !
4.2.1 Kön, ålder och erfarenhet 
Av de 159 respondenterna är 112 (70,4 %) kvinnor och 47 (29,6 %) män. 105 respondenter 
(66 %) är 44 år eller yngre, medan 54 (34 %) är äldre än så. 29 respondenter (18,2 %) har 
varit verksamma som miljöinspektörer i 0-2 år, medan 64 personer (40,3 %) har jobbat 3-9 
år och 66 personer (41,5 %) har jobbat 10 år eller längre. Det är inga större skillnader i 
respondenternas svar utifrån variablerna kön, ålder eller år i yrket. !
4.2.2 Organisation och resurser 
Majoriteten av respondenterna (59,7 %) arbetar i större organisationer med 10 eller fler 
miljöinspektörer. Övriga jobbar i mindre organisationer. Alla utom tio respondenter anger 
att man i deras organisation har delegerat beslut om miljösanktionsavgifter från nämnd till 
förvaltning. Vanligast är att delegeringen är begränsad till en viss summa på 
sanktionsavgiften och ibland bara till chefsnivå på förvaltningen. !
Hälften (50,3 %) av miljöinspektörerna anger att deras organisation i ganska stor eller stor 
utsträckning har tillräckliga resurser för tillsyn och tillämpning av miljösanktionsavgifter 
(Tabell 5). 14,5 % av inspektörerna bedömer att de i ganska liten eller liten utsträckning har 
resurser för dessa uppgifter. I de mindre organisationerna (upp till 9 inspektörer) finns en 
högre andel negativa jämfört med de större organisationerna (10 eller fler inspektörer), då 
var fjärde inspektör anser att resurserna i liten eller ganska liten utsträckning räcker till 
(𝜒22,159 = 10,23, p = 0,006). Det är ändå fler positiva än negativa även bland inspektörerna i 
mindre organisationer. Tittar man på kommungrupper utifrån folkmängd känns trenden 
igen (𝜒28,159 = 19,75, p = 0,0011). Inspektörer som anser sig ha tillräckliga resurser är alltjämt 
fler än de som vittnar om resursbrist. Andelen negativa minskar ju större organisation, från 
31,4 % bland inspektörer i de mindre kommunerna, till endast 3,2 % i de större städerna. 

Kap 9 Kap 3 Övriga MSA, totalt

Västra Götalands län 78,5 % 10,9 % 3,6 % 1417

0 - 24 000 39,5 % 43,0 % 17,5 % 86

24 001 - 48 000 70,5 % 12,1 % 23,7 % 224

48 001 - 112 000 75,3 % 19,6 % 5,1 % 235

Göteborg 89,4 % 1,2 % 9,4 % 566

Kommunal samverkan 77,8 % 12,1 % 10,1 % 306
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Skillnaden i synen på resurser är signifikant mellan de mindre kommunerna och Göteborg 
(F=2,87, p = 0,021) De kommunala samverkansorganisationerna ligger nära fördelningen för 
samtliga respondenter. !
Tabell 5. Andel inspektörer i mindre (upp till 9 inspektörer) och större organisationer (10 eller fler inspektörer), 
grupper efter befolkningsmängd i det område organisationen verkar i, samt gruppen kommunala 
samverkansorganisationer som bedömer i vilken utsträckning deras organisation har tillräckligt med resurser för 
att utöva tillsyn enligt miljöbalken och tillämpa miljösanktionsavgifter. 

!
Respondenterna gavs möjlighet att motivera sina svar på frågan om resurser och den stora 
merparten av kommentarerna var från inspektörer som vittnar om resursbrist. Enligt 20 
inspektörer är resursbristen uppenbar då man ligger efter med tillsynen och tvingas till 
nedbantade inspektioner. I flera organisationer är resursbristerna klarlagda genom olika 
utredningar, men åtgärder saknas. “Brist på resurser har tyvärr varit ett kroniskt tillstånd 
under alla år och på alla miljöförvaltningar jag varit verksam på”, skriver en respondent. Nio 
kommentarer klargör att just tillämpningen av miljösanktionsavgifter nedprioriteras av olika 
skäl, framför allt att det ses som en ytterligare administrativ börda som tar resurser från 
tillsynen. Det framkommer även att vissa betraktar avgifterna som för låga och uddlösa, 
medan det i andra organisationer ses som väl hårt att utdöma miljösanktionsavgift. Sju av 
inspektörerna som lämnat motivering på frågan om resurser är mer positiva och ser att 
tillsynen i det stora hela fungerar bra, men att mer resurser skulle tillåta fler projekt, mer 
uppföljning, information och rådgivning (Tabell 6). !
4.2.3 Utdömda miljösanktionsavgifter 
102 av respondenterna (64,2 %) har fattat beslut eller föreslagit för nämnden att fatta beslut 
om miljösanktionsavgift (Tabell 7). Det innebär att 57 personer (35,8 %) inte har gjort det. De 
inspektörer som är nya i yrket och har jobbat i upp till två år är den gruppen som skiljer sig 
från mängden, men även där har majoriteten (15 av 29) hunnit fatta beslut om 
miljösanktionsavgift. Det finns också en trend som visar att det är vanligare att inspektörer i 
större kommuner eller kommunala samverkansorganisationer har fattat beslut om 
miljösanktionsavgift, även om gruppen 48 001 - 112 000 bryter mönstret och liknar de 
minsta kommunerna. Trenden är dock inte statistiskt säkerställd (𝜒24,159 = 4,29, p = 0,370). 
Hos de kommunala samverkansorganisationerna är fördelningen i stort sett identisk med 
den för samtliga respondenter. !!!!!!

Liten eller 
ganska liten 
utsträckning

Varken liten eller 
stor utsträckning

Ganska stor eller 
stor utsträckning n

Upp till 9 25,0 % 34,4 % 40,6 % 64

10 eller fler 7,4 % 35,8 % 56,8 % 95

0 - 24 000 31,4 % 25,7 % 42,9 % 35

24 001 - 48 000 9,7 % 48,4 % 41,9 % 31

48 001 - 112 000 3,2 % 41,9 % 54,8 % 31

Göteborg 4,3 % 21,7 % 73,9 % 23

Kommunal 
samverkan 17,9 % 35,9 % 46,2 % 39

Samtliga 14,5 % 35,2 % 50,3 % 159
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Tabell 6. Miljöinspektörers kommentarer om hur resurserna räcker till för tillsyn och tillämpning av 
miljösanktionsavgifter, MSA. 

!
Tabell 7. Andel inspektörer som fattat beslut om miljösanktionsavgift i kommungrupper utifrån folkmängd samt i 
kommunala samverkansorganisationer.  

!
Det vanligaste området där inspektörerna någon gång har dömt ut miljösanktionsavgift är 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd där 55,9 % av respondenterna har fattat beslut minst 
en gång. Därefter följer fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen där 34 % av 
respondenterna någon gång fattat beslut om miljösanktionsavgift. Inom detta område är det 
också störst andel (23,9 %) som anger att man fattat beslut mer än tre gånger. Det tredje 
vanligaste området är tillsyn, rapportering och egenkontroll där 21,3 % av inspektörerna 
beslutat om miljösanktionsavgift (Figur 3).  !!!!!!

Kategori Antal Exempel på kommentarer

Brist på resurser 20 “upplever att alla är stressade och inte hinner med sina uppgifter” 
“För få inspektörer, stor arbetsbelastning på oss som jobbar vilket 
gör att vi måste prioritera i vår verksamhet och inte hinner med så 
mycket som vi skulle vilja.” 
“Vi har väldigt dåligt med resurser och ligger efter med vår tillsyn. 
Därför blir det att vi försöker undvika Miljösanktionsavgift så långt 
det går.“ 
“Enligt våra utredningar så har vi väl personal till att genomföra 2/3 
av de arbetsuppgifter som vi borde.”

MSA bortprioriteras 9 “Det vore önskvärt om miljönämnden kan få betalt för en del av den 
tid som utdömmande av MSA tar. Lagstiftningen blir annars lite 
tandlös då det inte finns något incitament att döma ut MSA.” 
“I en liten kommun läggs mycket tid på administrativa uppgifter. Vi 
är helt enkelt för få i personalstyrkan för att kunna utföra vårt 
uppdrag.”  
“Teoretiskt har vi både tid och mandat men de nedprioriteras till 
förmån för framåtsyftande tillsyn”

Tillsynen fungerar ganska bra 7 “Vad som är tillräckligt beror på målsättning som i vårt fall görs av 
nämnd och direktion. Som proffs inom området ser jag att det finns 
mer att göra än vad vi har resurser till i dag, men vi uppfyller de mål 
som fastställs i nämnd o direktion.”  
“Då vi upptäcker fall när miljösanktionsavgift ska tas ut gör vi det. Vi 
letar inte aktivt efter verksamheter som kan vara aktuella för 
miljösanktionsavgift, till det hade det krävts mer resurser.”

Personalomsättning 3 “Just nu är det två inspektörer som är sjukskrivna”

Övriga 1 “osäker på detta, nyanställd”

Ja Nej n

0 - 24 000 54,3 % 45,7 % 35

24 001 - 48 000 74,2 % 25,8 % 31

48 001 - 112 000 58,1 % 41,9 % 31

Göteborg 73,9 % 26,1 % 23

Kommunal 
samverkan 64,1 % 35,9 % 39

Samtliga 64,2 % 35,8 % 159
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Figur 3. Antal inspektörer som fattat beslut om miljösanktionsavgift 1-2 gånger alternativt 3 eller fler gånger 
utifrån en beslutsgrund i förordningen. !
4.2.4 Miljöinspektörernas syn på miljösanktionsavgifter och hur de tillämpas 
Respondenterna har tagit ställning till i vilken utsträckning de anser att 
miljösanktionsavgifter är ett bra sätt att öka regelefterlevnaden utifrån miljöbalken, vilket 
nedan förkortas till hur effektiva miljösanktionsavgifter är. Utöver effektiviteten undersöks 
också hur inspektörerna ser på likvärdigheten, huruvida kommuner och kommunala 
samverkansorganisationer tillämpar miljösanktionsavgifterna på ett likvärdigt sätt. !
70 respondenter (44 %) anger att miljösanktionsavgifter är effektiva, dvs i ganska stor eller 
stor utsträckning utgör ett bra sätt att öka regelefterlevnaden. 32 respondenter (20,1 %) är 
mer tveksamma till effektiviteten, medan 35,9 % svarade varken liten eller stor utsträckning 
(Figur 4). 
 

Figur 4. Andel miljöinspektörer fördelat efter deras syn på i vilken utsträckning de anser att 
miljösanktionsavgifter är ett effektivt verktyg för ökad regelefterlevnad utifrån miljöbalken. !
Inspektörer som arbetat 10-19 år är mer positiva till effektiviteten än de som jobbat 3-9 år 
(F=3,49, p=0,024). Jämför man kommungrupperna uppvisar de kommunala 
samverkansorganisationerna (28,2 %), de mindre kommunerna (22,9 %) och  
Göteborg (21,7 %) en något högre andel inspektörer som tvivlar på miljösanktionsavgifternas 
effektivitet (Tabell 8). Sambandet är emellertid inte signifikant. (𝜒28,159 = 9,09, p = 0,360). I 
varje kommungrupp är andelen positiva till effektiviteten större än andelen negativa. !!!!!
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Tabell 8. Andel miljöinspektörer i kommungrupper efter kommunernas befolkning samt kommunala 
samverkansorganisationer inom miljöområdet fördelat efter deras syn på i vilken utsträckning 
miljösanktionsavgifter är ett effektivt verktyg för ökad regelefterlevnad utifrån miljöbalken. 

!
52 respondenter lämnade kommentar på sina svar, där den vanligaste kommentaren, 18 st, 
handlade om att miljösanktionsavgifterna är för låga (Tabell 9). Flera röster höjs dock för att 
avgifterna kan ha önskad effektivt på mindre verksamhetsutövare, medan det tycks finnas 
större företag som betalar avgifterna år efter år utan att ändra på rutiner. En respondent 
efterlyser fler verktyg, t ex svartlistning, användning av media eller någon form av 
klassificering av verksamhetsutövare - en sur gubbe för den som gjort sig skyldig till brott vid 
sidan av sanktionsavgiften. En nästan lika vanlig grupp av kommentarer var att 
miljösanktionsavgifter är ett bra verktyg (17 respondenter) och att det faktiskt är effektivt 
även om avgiftsbeloppen är låga. Verksamhetsutövare känner till risken och därmed ökar 
regelefterlevnaden. Flera av dessa som ställer sig positiva till miljösanktionsavgifter jämför 
också med förfarandet med åtalsanmälan, “som ändå bara läggs ner” och ser att 
miljösanktionsavgifter så till vida är tydligt och snabbt sätt att få verksamhetsutövare att 
bättra sig. Åtta av respondenterna är inne på att miljösanktionsavgifter riskerar att försvåra 
dialogen och därmed också regelefterlevnaden. Fem inspektörer menar att 
miljösanktionsavgifter tillämpas för lite för att vara effektivt. Fyra kommentarer konstaterar 
att avgiften borde tillfalla tillsynsmyndigheten för att motivera arbetsinsatsen, där två gör 
jämförelsen med vad som gäller inom plan- och byggsidan. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Liten eller ganska 
liten utsträckning

Varken liten eller 
stor utsträckning

Ganska stor eller stor 
utsträckning n

0 - 24 000 22,9 % 40,0 % 37,1 % 35

24 001 -48 000 16,1 % 25,8 % 58,1 % 31

48 001 -112 000 9,7 % 48,4 % 41,9 % 31

Göteborg 21,7 % 26,1 % 52,2 % 23

Kommunal 
samverkan 28,2 % 35,9 % 35,9 % 39

Samtliga 20,1 % 35,9 % 44,0 % 159
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Tabell 9. Miljöinspektörers kommentarer om hur effektivt miljösanktionsavgifter är för ökad regelefterlevnad 
utifrån miljöbalken. 

!
Vad gäller likvärdigheten mellan kommuner i tillämpningen av miljösanktionsavgifter var det 
drygt hälften av respondenterna som valde att inte ta ställning och några av dessa förklarade 
också att de inte alls hade någon uppfattning eller ville ägna sig åt gissningar (Tabell 10).  
25,8 % av respondenterna menar att tillämpningen i ganska liten eller liten utsträckning är 
likvärdig mellan kommuner och kommunala miljöförbund i Västra Götalands län, medan 
23,3 % svarade i ganska stor utsträckning. En respondent angav att tillämpningen i stor 
utsträckning är likvärdig. Samma fråga ställd om förhållandena i hela riket gav en något 
högre andel röster för bristande likvärdighet (33,4 %) och bara 13,8 % för ganska likvärdiga 
förhållanden. Även här angav en respondent att tillämpningen i stor utsträckning är 
likvärdig. !
Tabell 10. Andel miljöinspektörer med en viss bedömning om i vilken utsträckning miljösanktionsavgifter 
tillämpas likvärdigt i Västra Götalands län respektive i hela riket. 

!!!!!

Kategori Antal Exempel på kommentarer

Låga avgifter 18 “Teoretiskt sett bra men beloppen är för små” 
“Är det för låg summa så spelar det ingen roll för stora aktörer. 
1000 kr är för lite.” 
“Det är ett bland många verktyg och då inte helt avgörande för 
kontrollen. Avgifterna är i lägsta laget dessutom.”

Effektivt 17 “Regler med sanktion brukar kännas mer motiverade att följas” 
“Bra med ekonomiska sanktioner, det biter även om summan 
inte är stor.” 
“Enklare och effektivare än åtalsanmälan som ofta bara läggs 
ner.” 
“Företag förstår bättre när det kostar pengar och undviker detta 
igen”  
“ett tydligt och snabbt sätt att nå rättelse, litet utrymme för 
godtycke.”

Felriktad 8 “Även om det är verksamhetsutövaren/ fastighetsägaren som 
har ansvaret, hade det varit mer effektivt med MSA mot 
entreprenörer som gör ett jobb de vet egentligen kräver beslut 
från tillsynsmyndigheten.” 
“Tror man kommer längre om man försöker ha en dialog med 
företaget.” 
“Ibland är det bättre att låta bli och lägga mer kraft på att få 
saker och ting gjorda rätt. Ofta behöver man hålla sig på god fot 
med VU ooch för att få fram en bra lösning än att ge dom en msa 
som endast retar upp dom.”

Används för lite 5 “Eftersom överträdelsen redan skett så kan vi ibland vara lite 
dåliga på att besluta om miljösanktionsavgift. Särskilt om det 
var längesen som "lagbrottet" inträffade.” 
“skulle behöva användas mer”

Resurskrävande 4 “regelverket bör vara mer precist och avgiften borde gå till 
tillsynsmyndigheten jmf PBL, för att motivera arbetsinsatsen.” 
“I vissa fall är kostnaden så löjligt liten att det inte känns värt 
vår tid.”

Liten eller ganska 
liten utsträckning

Varken liten eller 
stor utsträckning

Ganska stor eller 
stor utsträckning

Västra Götalands län 25,8 % 50,3 % 23,9 %

Riket 33,4 % 52,8 % 13,8 %
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Inspektörer som saknar erfarenheten att ta beslut om miljösanktionsavgift är mer skeptiska 
till likvärdigheten. 36,8 % anger att tillämpningen i liten eller ganska liten utsträckning är 
likvärdig och endast 19,6 % valde ganska stor eller stor utsträckning. Lägst andel (11,4 %) 
inspektörer som tror att tillämpningen i ganska stor eller stor utsträckning är likvärdig 
jämfört med övriga kommungrupper finns bland de mindre kommunerna (tabell 11). 
Sambandet mellan variablerna är dock inte signifikant (𝜒22,159 = 8,54, p = 0,38). !
Tabell 11. Andel miljöinspektörer i grupper utifrån kommunernas folkmängd, samt kommunala 
samverkansorganisationer med en viss bedömning om i vilken utsträckning miljösanktionsavgifter tillämpas 
likvärdigt i Västra Götalands län. 

!
Vad gäller synen på likvärdigheten i tillämpningen lämnade 26 respondenter motivering till 
sitt svar (Tabell 12). Åtta av kommentarerna konstaterade i allmänhet att det varierar, där ett 
par av respondenterna återigen betonar att tillämpningen av miljösanktionsavgifter är 
resurskrävande, samtidigt som det inte finns någon uppföljning av inspektörernas arbete 
vilket kan locka till att se mellan fingrarna. Sju av kommentarerna tar fasta på att stora och 
små kommuner har olika förutsättningar för att tillämpa miljösanktionsavgifter. Hos de små 
kommunerna finns ofta mindre resurser, liksom viljan att föra dialog och hålla sig på god fot 
med de företag man har i kommunen. Sex respondenter påpekar att det till syvende och sist 
nog är på individnivå som likvärdigheten brister. Tre av dem anger också inspektörens ålder 
som en väsentlig faktor, att yngre inspektörer oftare beslutar om miljösanktionsavgift än de 
äldre. Slutligen lämnades fyra kommentarer om att miljösanktionsavgifter inte borde kunna 
tillämpas subjektivt. Det är en strikt lag med inget utrymme för subjektiva bedömningar och 
det är ganska klart när miljösanktionsavgift ska dömas ut eller inte. En respondent menar 
också att Miljösamverkan Väst har drivit projekt och utbildning inom området för att få 
samsyn i länet.  !
Respondenterna fick också svara på frågan om i vilken utsträckning de tror att 
miljösanktionsavgifter tillämpas i den omfattning som lagen avser. Endast 16,4 % av 
respondenterna tror att tillämpningen i ganska stor utsträckning är i enlighet med lagens 
intentioner (Figur 5). Även här var det närmare hälften (45,9 %), som valde varken liten eller 
stor utsträckning, medan 37,7 % av respondenterna tror att miljösanktionsavgifter tillämpas i 
ganska liten eller liten utsträckning jämfört med lagens intentioner. !!!!!!!!!!!!

Liten eller 
ganska liten 
utsträckning

Varken liten eller 
stor utsträckning

Ganska stor 
eller stor 
utsträckning n

0 - 24 000 28,6 % 60,0 % 11,4 % 35

24 001 - 48 000 19,4 % 45,2 % 35,5 % 31

48 001 - 112 000 19,4 % 54,8 % 25,8 % 31

Göteborg 21,7 % 52,2 % 26,1 % 23

Kommunal 
samverkan 35,9 % 41,0 % 23,1 % 39

Samtliga 25,8 % 50,3 % 23,9 % 159
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Tabell 12. Inspektörers kommentarer om hur likvärdigt de anser att miljösanktionsavgifter tillämpas mellan 
kommuner. 

 

!!!
Figur 5. Andel inspektörer med viss syn på i vilken utsträckning miljösanktionsavgifter tillämpas som lagen avser. !!!!

Kategori Antal Exempel på kommentarer

Vet ej 14 “Vet ej, svårt att gissa, bättre att undersöka saken”

Stora skillnader 8 “Jag tror att det varierar mycket både inom länet och i landet.” 
“jag tror det finns stora skillnader mellan de olika kommunerna 
i VG” 
“Intressant fråga där svaret nog blir ett antagande eftersom det 
inte sker någon uppföljning om hur dessa ärenden tillämpas. 
Men eftersom det finns ca 50 kommuner i länet, som kan agera 
självständigt utifrån sina förutsättningar, så är min bedömning 
att tillämpningen i ganska liten utsträckning sker på ett 
likvärdigt sätt.”

Skillnad på stora och små 
kommuner

7 “Tror de flesta, iaf små kommuner, inte har resurser till att driva 
igenom avgifterna.” 
“Jag tror det är mycket vanligare att större kommuner dömer ut 
sanktionsavgifter än att små kommuner gör det.” 
“Jag tror det är stora skillnader på t.ex storstäder och mindre 
kommuner. Det är mer press på mindre kommuner att vara 
"snällare" mot företagen som finns inom kommunen, eftersom 
man inte vill att de ska lägga ner/flytta. Dessutom har små 
kommuner inte lika mycket resurser att vara ute, så 
överträdelser upptäcks.”

Skillnader på individer 6 “Beror på vilken inställning inspektören har. Min erfarenhet 
säger att fler MSA genereras av nya inspektörer än av äldre.” 
“En del ser utfärdandet av många avgifter som fjäder i hatten. 
Andra ser det som bristande dialog och brist på information och 
annat förebyggande arbete.” 
“De unga inspektörerna gör det gärna. De med många år i yrket 
gör det aldrig.”

Borde vara likvärdigt 4 “Det är ganska klart när miljösanktionsavgift ska utdömas eller 
inte.” 
“Då strikt lag så är det mindre utrymme för subjektiva 
bedömningar och därmed en mer likvärdig tillämpning.”

Är likvärdigt 1 “Jag tror, utan att veta, att vi hanterar MSA på likartat sätt. 
Åtminstone i de större kommunerna.”
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4.2.5 Att inte döma ut miljösanktionsavgift trots att överträdelse upptäckts 
Av de 159 respondenterna tror 91,2 % att miljöinspektörer och nämnder ibland avstår från 
beslut om miljösanktionsavgift trots att det finns grund för sådant beslut. Inspektörerna fick 
också svara på vad de tror att det beror på att man avstår från beslut och de vanligaste svaren 
är att förfarandet är för tidskrävande (106), brist på resurser (80), det är krångligt (70) och 
det är känsligt (57) (Figur 6). 
 

!
Figur 6. Orsaker till varför inspektörer och nämnder ibland avstår beslut om miljösanktionsavgift, trots att grund 
för sådant beslut finns. Flera alternativ kunde väljas. !
Den vanligaste kommentaren (12 st) handlar om att tillämpning av miljösanktionsavgifter 
ofta anses vara fel arbetssätt för att nå rättelse och kanske t o m motverkar syftet med 
lagstiftningen i övrigt, som en respondent skriver (Tabell 13). Stora resurser tas i anspråk, 
inte bara hos tillsynsmyndigheten utan även kammarkollegiet, ofta med resultatet att en 
avgift på 1000 kronor till slut betalas in - en ren förlustaffär som bidrar till att 
miljösanktionsavgiftsärenden prioriteras ned, menar en inspektör. Resursbrist, krånglig 
ärendehantering, politisk påverkan för att inte missgynna det lokala företagsklimatet och 
okunskap bland inspektörer, är några av de övriga mer sporadiska, kommentarerna om 
varför miljöinspektörer ibland inte dömer ut miljösanktionsavgift trots att det finns grund för 
beslut. !!!!!!!!!!!!!!!!
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Tabell 13. Inspektörers kommentarer kring frågan om varför miljöinspektörer eller nämnder ibland avstår från 
beslut om miljösanktionsavgift trots att det finns grund för sådant beslut. 

!!
5 Diskussion 
!
5.1 Skillnader i tillämpning av miljösanktionsavgifter 
Redan i miljöbalkutredningens delbetänkande om miljöbalkens sanktionssystem och 
hänsynsregler (SOU 2004:37) konstaterades att det verkar vara skillnad i tillämpning mellan 
tillsynsmyndigheterna, då fler än hälften av landets kommuner på årlig basis inte använde sig 
av miljösanktionsverktyget. Lika stora skillnader är det inte mellan kommunerna i Västra 
Götalands län på 2010-talet, men faktum kvarstår att det finns kommuner som under drygt 
fyra år aldrig beslutat om miljösanktionsavgift, liksom att det finns kommuner med till synes 
liknande förutsättningar, som tycks använda sig av miljösanktionsavgifter i väldigt olika 
utsträckning. Det är generellt sett de mindre kommunerna som fattar relativt färre beslut, 
medan större kommuner och kommunala samverkansorganisationer tar fler beslut både i 
absoluta och relativa tal. Det ska dock framhållas att resultatet långt ifrån är entydigt då det i 
gruppen av mindre kommuner finns enstaka kommuner som ligger klart över genomsnittet 
för länet. Få beslut om miljösanktionsavgifter behöver givetvis inte heller betyda att tillsynen 
håller dålig kvalitet, utan kan tvärtom visa att det förebyggande arbetet med information och 
rådgivning fungerar mycket bra. !
Inspektörerna själva gör bedömningen att det finns skillnader mellan kommunerna vad 
gäller tillämpning av miljösanktionsavgifter. Var fjärde inspektör tror att tillämpningen i 
liten eller ganska liten utsträckning är likvärdig i länet och var tredje gör samma bedömning 

Kategori Antal Exempel på kommentarer

Fel arbetssätt 12 “Framför allt för att man inte ser att det kommer att gynna ett 
fortsatt miljöarbete och en bra dialog. En bra dialog gör att det 
är enklare att få företaget med på även andra miljöinsatser. Men 
sen tror jag även att det kan bero på alla ovan nämnda punkter. 
Olika situationer och olika inspektörer ger olika utslag.” 
“Om anledningen till att miljösanktionsavgift kan påföras inte 
har med avsiktlig underlåtelse att göra skapar avgiften bara 
irritation och kan försvåra kontakten med verksamheten.” 
“Miljöinspektörer fokuserar ofta på framåtsyftande efterlevnad.”

Olika skäl fall till fall 6 “Olika skäl i olika ärenden.” 
“Alla alternativen kan säkert vara aktuella. Särskilt känsligt kan 
det säkert vara att lägga MSA på kommunala och statliga 
verksamheter.”

Resursbrist 4 “tar för mycket tid jämfört med vad man vinner” 
“Min personliga erfarenhet - tidbrist gör att man inte har tid att 
kontrollera om det är MSA. Tidbrist gör att man undviker det 
för att det är krångligt och tar tid från den reella tillsynen.”

Okunskap 4 “Okunskap, osäkerhet och brist på mod är faktorer av betydelse 
enligt mig.” 
“okunskap, en del har inte koll på på brister som föranleder 
miljösanktionsavgift. Och då måste man hålla samma linje på 
förvaltningen. Dvs det kan inte vara personberoende om man 
får miljösanktionsavgift eller inte.”

För hårt/svagt 4 “De slår absolut inte för hårt, de är snarare för låga inom vårt 
ansvarsområde.”

Organisation 4 “Liten kommun och stor påverkan från diverse håll.”  
“Ibland kan nog chefen brista i stödet för att utdöma msa. Men 
oftast tror jag att det är den enskilde inspektören som tycker att 
det är för känsligt. Men också att inspektören inte tycker att det 
fyller sin funktion och därför inte är tillräckligt motiverad. 
Ibland är det säkert också bristande kunskap.”
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om likvärdigheten i hela riket. Å andra sidan anser nästan var fjärde inspektör att 
tillämpningen i ganska stor eller stor utsträckning är likvärdig i länet, bl a med hänvisning till 
att man genom Miljösamverkan Västra Götaland haft projekt för att få ökad samsyn och 
därmed ökad likvärdighet. Det är ett tudelat besked, vilket också kan ses som ytterligare en 
indikation på att tillämpningen skiljer sig åt. !
Om man istället fokuserar på likheter kan det konstateras att det i samtliga kommungrupper 
är en större andel inspektörer som är positiva än negativa till huruvida resurserna räcker till. 
Samma förhållande gäller för frågan om miljösanktionsverktygets effektivitet. Så till vida 
upplever hälften av inspektörerna sig ha goda förutsättningar för att utöva tillsyn och 
tillämpa miljösanktionsavgifter. !
I vilken utsträckning miljösanktionsavgifter tillämpas beror delvis på vilka resurser 
organisationen har. Utifrån jämförelsen mellan kommungrupperna visar det sig att större 
kommuner har mer resurser och fattar också fler beslut om miljösanktionsavgift. Bland de 
mindre kommunerna är skillnaderna stora. I gruppen kommuner med en befolkning upp till 
24 000 invånare anser var tredje inspektör att resurserna inte räcker till samtidigt som 
knappt 43 % anser att resurserna räcker till i ganska stor eller stor utsträckning. Denna bild 
stärks om man tar med de faktiskt utdömda miljösanktionsavgifterna i beräkningen där man 
bland de mindre kommunerna hittar exempel på allt från inga beslut alls till höga 
jämförelsetal. Resursbristen är generell hos de inspektörer som beskrivit den, man ligger 
efter med tillsynen och har inte tid med alla uppgifter. Det behöver alltså inte vara specifikt 
tillämpningen av miljösanktionsavgifter som är eftersatt, utan hela miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten som är ansträngd. Denna fråga är särskilt intressant eftersom 
tillsynen är tänkt att till betydande del vara självförsörjande, finansierad genom 
tillsynsavgifter. Debiterar kommunen för den tid tillsynen, inklusive eventuell handläggning 
av miljösanktionsavgifter, tar i anspråk borde inte resurser vara en orsak till skillnader i 
tillämpning. Taxor inom miljöbalkens område som är aktuella för kommuner som 
tillsynsmyndighet fastställs av kommunfullmäktige. Inspektörerna har emellertid även andra 
uppgifter vilka finansieras genom anslag i den kommunala budgeten. Det finns alltså flera 
potentiella fallgropar som lämnar verksamheten underfinansierad och underbemannad. !
Vid sidan av resurser ser det ut som att synen på miljösanktionsavgifter orsakar skillnader 
mellan organisationerna. Trots att det är obligatoriskt för en tillsynsmyndighet och dess 
tjänstemän att utreda och döma ut miljösanktionsavgift vid upptäckta överträdelser är det 
inte så verkligheten ser ut idag. Nio av tio inspektörer tror att tillsynsmyndigheterna ibland 
inte beslutar om miljösanktionsavgift trots att det finns grund för sådant beslut och endast 
var sjätte inspektör bedömer att miljösanktionsavgifter tillämpas i den omfattning som lagen 
avser. Var femte inspektör menar att miljösanktionsavgifter i liten eller ganska liten 
utsträckning är ett effektivt verktyg och många föredrar andra arbetssätt. En vanlig 
invändning är att avgifterna är för låga för att ha önskad verkan. En annan vanlig kritik mot 
verktyget är att tillämpningen orsakar sämre relationer till verksamhetsutövarna. Man menar 
då att dialog med verksamhetsutövare och en framåtsyftande tillsyn är mer effektivt och 
leder till högre regelefterlevnad. Denna misstro mot miljösanktionsavgifter kan ha koppling 
till bristen på resurser, men kan lika gärna bero på att verktyget passar sämre i mindre 
kommuner där “alla känner alla”. Samtidigt anser 44 % av inspektörerna i länet att 
miljösanktionsavgifter är ett effektivt verktyg för att öka regelefterlevnaden utifrån 
miljöbalken. Bland dessa konstateras att risken för sanktion motiverar efterlevnad och 
miljösanktionsverktyget är både enkelt och effektivt. Skillnader i synen på 
miljösanktionsavgifter verkar innebära skillnader i arbetssätt och det gör skillnad för hur 
många miljösanktionsavgifter som faktiskt döms ut. Det är också troligt att en enskild 
inspektörs syn på miljösanktionsavgifter får större genomslag i små kommuner, medan man 
i större organisationer följer gemensamma rutiner.  !
Inspektörer i kommunala samverkansorganisationer i Västra Götalands län beslutar om flest 
miljösanktionsavgifter per capita (förvärvsarbetande dagbefolkning) jämfört med övriga 
kommungrupper. I denna grupp finns en något större andel inspektörer som är negativa till 
både miljösanktionsverktygets effektivitet och likvärdigheten i länet än i kommuner med 
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jämförbar befolkning. Detta kan bero på att flertalet av samverkansorganisationerna är 
ganska unga och synpunkterna kan bero på att en del av inspektörerna kommer från mindre 
organisationer där man haft andra förutsättningar och möjligen andra arbetssätt. En studie 
om hantering av köldmedieärenden hos Dalslands miljökontor (Frohm 2015) visar att 
tillämpningen tilltog i samtliga kommuner först när tillsynen lades på en specialiserad 
handläggare. Mellan 2007, då Dalslands miljökontor bildades, och 2009 beslutade man om 
två fall av miljösanktionsavgifter om köldmedier (Frohm 2015), medan dessa ökade till 34 
under perioden som studerats här, januari 2010 till mars 2014. Detta visar att det heller inte 
bara räcker med att bilda samverkansorganisation eller förbund, utan även hur arbetet 
organiseras är av betydelse. Bland de samverkande kommunerna finns dock tolv kommuner 
med en folkmängd under 12 000 invånare som nu tillsammans med sina 
samarbetskommuner uppvisar klart högre antal miljösanktionsavgifter per capita, i 
synnerhet i jämförelse med många små kommuner utan samverkan. Genom samverkan har 
dessa små kommuner undkommit underbemanning och alltför stort genomslag av den 
enskilde inspektörens prioriteringar och syn på miljösanktionsavgifter. !
5.2 Skillnader i tillämpning utifrån överträdelse 
Sedan miljöbalkens införande har uteblivna eller sena köldmedierapporter, enligt nuvarande 
kapitel 9 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen i förordning om 
miljösanktionsavgifter (SFS 2012:250), varit den överlägset vanligaste grunden för beslut om 
miljösanktionsavgift. Så är fallet även i Västra Götalands län under 2010-talet, åtminstone i 
de flesta av kommunerna. De mindre kommunerna, med befolkning upp till 24 000, 
utmärker sig med en annan fördelning, där bara drygt var tredje beslut grundas i kapitel 9, 
medan man till skillnad från de större kommunerna har klart större andel beslut enligt 
kapitel 3, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta kan bero på att de mindre 
kommunerna har färre verksamheter med köldmedieanläggning, men rimligen borde inte 
skillnaden vara så utslagsgivande. En annan orsak kan vara att det i många mindre 
kommuner finns fler enskilda avlopp per capita. Enskilda avlopp hanteras i kapitel 3 i 
förordningen om miljösanktionsavgifter. År 2009 fanns det exempelvis 3300 fastigheter utan 
anslutning till kommunalt avlopp i Göteborg, medan Götene med en folkmängd på ca 13 000 
hade 2309 enskilda avlopp (Ek et al 2011). Ett tredje förslag till förklaring är att skillnaden 
beror på arbetssätt i synnerhet gentemot verksamheter med köldmedieanläggning. I denna 
liksom i tidigare studier (Norlander 2009) framkommer det att man i vissa kommuner 
exempelvis påminner verksamhetsutövare om att det är dags att lämna in köldmedierapport. 
Troligtvis handlar det om mindre kommuner där man anser sig göra mer miljönytta i dialog 
med verksamhetsutövarna och på så sätt även få en bättre resursanvändning. Det förefaller 
som att de större kommunerna tänker tvärtom, att det är mer effektivt att utreda och besluta 
om miljösanktionsavgift jämfört med att jaga rapporter. Eftersom merparten av ärendena 
handlar om köldmedier blir skillnader i arbetssätt kring dessa ärenden väldigt utslagsgivande 
vid jämförelse mellan kommuner. !
5.3 Mer likvärdig tillämpning 
Det är knappast en önskvärd situation att kommunernas tillämpning av 
miljösanktionsavgifter brister i likvärdighet. Dels kan det ses som ett grundläggande 
demokratiskt problem eftersom alla inte är lika inför lagen och dels uppstår det en situation 
av snedvriden konkurrens mellan verksamheter i olika kommuner. Utan åtgärder lär den 
debatt om likvärdighet och politisk tillämpning som funnits sedan året efter miljöbalkens 
införande fortsätta. !
Att driva ett ärende om miljösanktionsavgift är en särskilt resurskrävande uppgift, enligt 
flera inspektörer, även om den enligt andra är relativt smidig och effektiv i jämförelse med 
åtalsanmälan. Avgiften tillfaller sedan staten med motiveringen att miljö inte är en enskild 
kommuns angelägenhet. Vissa inspektörer menar att det här minskar motivationen för 
tillsynsmyndigheter att lägga ner den tid som krävs för att utreda och besluta om 
miljösanktionsavgift. Förmodligen är det omöjligt att ytterligare förenkla förfarandet då det 
handlar om tillämpning av lag vilket måste ske på ett rättssäkert sätt. Möjligen finns det visst 
utrymme för att effektivisera ärendehanteringen hos vissa kommuner med mallar och 
rutiner, t ex genom stöd från Naturvårdsverket eller regionsamverkan. Vad gäller pengarna 
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är det begripligt att de hamnar hos staten, men de skulle kunna öronmärkas för att stärka 
tillsynen på olika sätt. Ett sätt att sörja för en god tillsyn och adekvat tillämpning av 
miljösanktionsavgifter är att alltid debitera för den tillsynstid som går åt till handläggningen 
av ett ärende om miljösanktionsavgift. Det är oklart hur och i vilken omfattning detta 
praktiseras av kommunerna i länet. Verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift kan 
komma undan med den, även om de sedan skulle göra sig skyldiga till överträdelser och 
orsaka merarbete hos tillsynsmyndigheten. Men även om det skulle finnas ekonomiska 
resurser innebär det svårigheter för miljökontorens planering om det plötsligt dyker upp 
flera nya ärenden då man bara är ett fåtal inspektörer. Det är sällan enkelt att snabbt och 
kanske bara tillfälligt förstärka organisationen.  !
Det tål att upprepas att det finns en variation i alla kommungrupper baserade på storlek; det 
finns exempel på stora kommuner som använder miljösanktionsverktyget sällan och små 
som gör det oftare än länssnittet. Men förmodligen finns det flera fördelar i att skapa fler 
kommunsamarbeten, oavsett om det handlar om att dela på vissa resurser eller att bilda rena 
miljöförbund med gemensam nämnd. För det första verkar inspektörer i större 
organisationer uppleva att förutsättningarna för att fullfölja uppdraget är ganska goda. Man 
kan ha högre grad av specialisering och därmed också bättre förutsättningar att klara 
tillfälliga toppar i arbetsbördan. För det andra blir det ett längre avstånd mellan 
tjänstemännen och andra kommunala intressen. Det kan finnas ett lokalt politiskt intresse 
att hålla nere sanktioner och taxor för att inte skrämma iväg de företag man har. 
Kommunerna står dessutom ofta för en stor del av de tillsynspliktiga verksamheterna i 
mindre kommuner, där det också kan bli känsligt att besluta om sanktioner. För det tredje 
skulle regionsamverkan förmodligen bli ännu effektivare om organisationerna var färre. Med 
fler kommunala samarbeten skulle likvärdigheten öka, samtidigt som inspektörerna får 
bättre förutsättningar att sköta sina jobb. !
Ett sista förslag för ökad likvärdighet som denna undersökning ger upphov till är att den 
statliga kontrollen av tillsynsmyndigheterna i större utsträckning borde fokusera på 
tillämpningen av miljösanktionsavgifter. I värsta fall får kommunen kritik och måste skärpa 
tillsynen, t ex genom att skjuta till mer resurser. I bästa fall visar det sig att kommunen har 
förebyggande arbetsmetoder som gjort att man minimerat överträdelserna, och då bör 
information om dessa metoder spridas vidare till andra. En tätare och mer riktad kontroll 
borde öka likvärdigheten, men samtidigt närmar vi oss det som Norlander (2009) förordar; 
att det kommunala tillsynsansvaret övervägs mot ett statligt. !
5.4 Metod och bortfall 
Det bör klargöras att denna undersökning inte ska eller kan visa vilka miljöinspektörernas 
förutsättningar att bedriva tillsyn och tillämpa miljösanktionsavgifter faktiskt är. Det är 
inspektörernas upplevda förutsättningar som är i fokus. I enkätundersökningen fanns också 
en grupp av frågor som handlar om hur respondenterna tror att situationen är, t ex vad gäller 
likvärdigheten i tillämpning i länet och huruvida miljösanktionsavgifter används enligt 
lagstiftarnas intentioner. Några av respondenterna framförde att de inte vet och att de 
därmed valt mittenalternativet i skalan (varken liten eller stor utsträckning). Det finns 
därmed risk att en del svar snarare är att betrakta som vet ej. !
Närmare hälften av de inbjudna miljöinspektörerna svarade inte, vilket givetvis sänker 
tillförlitligheten i resultatet. Det finns metoder för bortfallsanalys, t ex en 
urvalsundersökning per telefon i bortfallsgruppen för att se hur svaren korrelerar med övriga 
resultat. Detta har dock inte hunnits med i det här projektet, utan de 159 svaren får tala för 
sig. På förhand kunde det ses som en risk att en enkät om miljösanktionsavgifter i större 
utsträckning besvarades av inspektörer som verkligen inte tycker att de fungerar, men i de 
befintliga svaren blev det emellertid en variation. En möjlig orsak till bortfall är att 
inspektörer som inte har handlagt ärenden om miljösanktionsavgifter har avstått från 
deltagande. Så till vida hade informationen kunnat vara tydligare, att man gott och väl kan 
svara på enkäten utan att ha dömt ut miljösanktionsavgifter. Å andra sidan är fler än var 
tredje respondent en inspektör som inte har fattat beslut om miljösanktionsavgift. Samtliga 
kommuner och kommunala samverkansorganisationer utom tre mindre kommuner är också 
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representerade bland de 159 svaren, vilket ändå indikerar att underlaget är tillräckligt för att 
göra jämförelser och dra vissa slutsatser. !
5.5 Slutsatser 
Det finns skillnader mellan kommunerna i Västra Götalands län vad gäller tillämpningen av 
miljösanktionsavgifter, vilka främst beror på bristande resurser med nedprioritering av 
miljösanktionsärenden som följd. Merparten av besluten i Västra Götalands län rör 
köldmedier. De mindre kommunerna avviker från mönstret genom att man uppvisar relativt 
fler beslut om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta beror rimligtvis främst på att 
man har relativt färre beslut om köldmedier på grund av ett annat arbetssätt med 
köldmedierapporteringen. En annan bidragande orsak kan vara att man i mindre kommuner 
har relativt fler enskilda avlopp, som sorteras under miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
vid överträdelser. Bland inspektörerna i mindre kommuner är det en större andel som vittnar 
om resursbrist jämfört med andra kommungrupper. Andelen inspektörer som anser att 
miljösanktionsavgifter inte är ett effektivt verktyg och att tillämpningen i länet inte är 
likvärdig är högst bland de kommunala samverkansorganisationerna. I samtliga 
kommungrupper är det emellertid fler som är positiva än negativa till såväl resurstillgång 
som verktygets effektivitet. Synen på miljösanktionsavgifter och de upplevda 
förutsättningarna för att tillämpa dem varierar i kommuner av alla storlekar. !
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BILAGA 1. Samverkansorganisationer i Västra Götalands län !
MTG Miljö- och byggnadsnämnden 
Mariestad, Töreboda och Gullspång 
Organisationsform: Gemensam nämnd 
Förvaltning: miljö- och byggnadsförvaltning 
Personal: Samlad i Mariestad !
Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud 
Organisationsform: Kommunalförbund 
Förvaltning: Dalslands miljökontor 
Personal: I alla kommuner !
Separata nämnder i Lidköping, Götene och Grästorp 
Lidköping, Götene och Grästorp 
Organisationsform: Separata nämnder, gemensam förvaltning 
Förvaltning: Gemensamt miljökontor Grästorp, Götene, Lidköping 
Personal: Samlad i Lidköping !
Miljösamverkan östra Skaraborg 
Falköping, Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg 
Organisationsform: Kommunalförbund 
Förvaltning: Miljösamverkan östra Skaraborg 
Personal: Samlad i Skövde !
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Lysekil, Sotenäs och Munkedal 
Organisationsform: Gemensam nämnd 
Förvaltning: Gemensam Miljöenhet 
Personal: Samlad i Sotenäs !
Samverkansnämnd miljö och bygg  
Ulricehamn och Tranemo 
Organisationsform: Gemensam nämnd 
Förvaltning: Gemensam miljö- och byggförvaltning 
Personal: Samlad i Ulricehamn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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BILAGA 3. Informationsmail !
Från: "Umeå Universitet via Websurvey" <websurvey-noreply@textalk.se> !
Ämne: WebSurvey Tillämpning av miljösanktionsavgifter i Västra Götalands län !
Hej, !
Ni har blivit utvald att deltaga i enkäten Tillämpning av miljösanktionsavgifter i Västra 
Götalands län. !
Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och är öppen till fredagen den 13 mars. Eventuell 
påminnelse skickas ut måndagen den 9 mars. !
För att svara, gå till:  !
(URL) !
Information om enkäten:  !
Jag heter Cajsa Norman och skriver mitt examensarbete inom miljö- och hälsoskydd vid 
Umeå universitet. Arbetet syftar till att ge en fördjupad bild av miljösanktionsavgifter samt 
hur de tillämpas av kommuner. För att avgränsa studien har jag valt att rikta in mig på Västra 
Götalands län. !
Denna enkät skickas till alla kommuner och kommunala miljöförbund i Västra Götalands län 
och frågorna är avsedda att besvaras av anställda som handlägger miljösanktionsavgifter, 
vanligtvis miljöinspektörer.  !
Svaren behandlas anonymt: Det går aldrig att koppla en respondent till ett enskilt svar. !
Examensarbetet beräknas vara klart i juni år 2015 och kommer därefter att finnas tillgängligt 
via Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA-portal (http://www.diva-portal.org), där 
examensarbeten vid bl.a. Umeå universitet finns listade.  !
Ditt svar är viktigt för undersökningen. Kontakta gärna mig eller min handledare Åsa 
Berglund vid frågor. Kontaktuppgifterna finner du nedan. !!
Med vänliga hälsningar 
och tack på förhand !
Cajsa Norman !
Kontaktuppgifter: !
Cajsa Norman 
caanan01@student.umu.se 
Tfn: 070-527 68 99 !
Åsa Berglund, universitetslektor 
asa.berglund@emg.umu.se 
Tfn: 090-786 95 59 !
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