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Yttrande 

Miljötillsynsutredningen 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att lämna inspel till miljötillsynsutredningen. 

Yttrandet har skrivits av Andreas Gustavsson (Miljörådgivare, Skaraborg) 

Hushållningssällskapets förbund har granskat Kommittédirektivet utifrån rollen som 

rådgivningsorganisation åt landsbygdsföretag. Inom Hushållningssällskapets organisation finns dock 

även erfarenheter av arbete inom såväl statlig som kommunal tillsyn inom Miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Förbundet välkomnar utredningen då det hos oss och våra kunder är en utbredd uppfattning att 

tillsynen och kraven från tillsynsmyndigheterna varierar kraftigt beroende på vart i landet 

verksamheten befinner sig. Det är enligt vår uppfattning orimligt att 290 olika kommuner i Sverige, 

utan ngn tydlig tillsynsvägledning, själva skall administrera en tillsyn och tolka ett regelverk som skall 

vara likvärdig över hela landet. Det leder inte bara till onödiga administrativa kostnader utan bidrar 

också till att tillämpningen både i omfattning samt utövande varierar kraftigt vilket medför stora 

brister i rättssäkerheten. Förbundet anser att ansvaret för tillsynen bör koncentreras till ett mindre 

antal regionala kontor med central styrning och helhetsansvar. 

Det är enligt förbundet en stor svaghet att ingen tillsynsvägledande myndighet i dagsläget har ett 

tydligt ansvar att se till helheten ute på företagen vilket leder till en stor brist på avvägningar mellan 

stort och smått i tillsynen. Lagstiftare och tillsynsvägledande myndigheter skickar motstridiga 

signaler. Företagens egenkontroll skall prioriteras vid tillsynen samtidigt som fler och fler detaljkrav 

tillkommer och skall kontrolleras på plats.  Vidare är det förbundets uppfattning att det finns ett stort 

behov av vägledning kring hur kraven på dokumenterad egenkontroll skall anpassas efter storleken på 

företagen. Det är stor skillnad på ett anmälningspliktigt företag inom t.ex. plastindustrin med flera 

hundra anställda och ett anmälningspliktigt lantbruksföretag som drivs av en eller två personer, men 

företagen omfattas likväl av samma regelverk om krav på dokumenterad egenkontroll. 

Jordbruket omfattas förutom av de mer generella bestämmelserna i Miljöbalken också av detaljerade 

föreskrifter inom områden såsom växtnäring, växtskydd och djurvälfärd som också ställer krav på 

egenkontroll i form av gödslingsplaner, sprutjournaler, djur och läkemedelsjournaler etc. Det är 

förbundets uppfattning att det tas liten hänsyn till detta när tillsyn av egenkontrollförordningen sker 

ute på företagen.   

Miljöbalkens straffbestämmelser i 29 kap. är i förhållande till 30 kap. om miljösanktionsavgifter 

mycket vagt skrivna, och detta tillsammans med att de anmälningar om misstänkta brott som lämnas 

in i så stor utsträckning avskrivs har lett till att det snarare är de mindre allvarliga förseelserna, de som 

är belagda med en miljösanktionsavgift, som beivras.  Kunskapen om miljösanktionsavgifterna är 

också mycket låg ute hos lantbruksföretagen vilket gör att de har liten förbyggande verkan. 

Vidare saknar förbundet tydligare incitament för den enskilde företagaren att förbättra sitt miljöarbete 

förutom rädslan för straff. Osäkerheten är stor ute hos verksamheterna och incitamenten mycket små 



 

 

att utifrån tillsynen förbättra sitt miljöarbete med ett kontrollsystem som i så hög grad bygger på olika 

och i många fall godtyckliga bedömningar som görs i efterhand.   

Den miljömålsbaserade riskanalysen, i den mån den förekommer, baseras i stor utsträckning på 

företagets storlek och i desto mindre utsträckning på produktionens utförande. Goda exempel finns 

dock, som att tillsynsintervall och avgifter anpassas efter företagets miljöarbete och/eller extern 

certifiering. Här borde det finnas stora möjligheter att både stimulera företagen att förbättra sin 

verksamhet och belöna deras arbete genom mindre frekvent tillsyn och därmed också lägre 

tillsynsavgifter.    
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