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Sammanfattning 

Naturvårdsverket lämnar ett par påpekanden gällande de förslag och 

rekommendationer som lämnas i kapitel 5.1. 

Därutöver avstyrker Naturvårdsverket förslaget om ändring i 1 kap. 11 § 

miljötillsynsförordningen i fråga om tillägg av begreppet tillsynsmöte eftersom 

det skapar otydlighet i fråga om hur krav på tillsynsbesök som gäller för 

industriutsläppsverksamheter ska tolkas. I de fall tillsynsmyndigheterna skulle 

ersätta tillsynsbesök med tillsynsmöte kan det leda till underimplementering av 

industridirektivets krav om besök på plats. 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Kapitel 5.1 Slutsatser och rekommendationer 

Naturvårdsverket vill påpeka att förslaget att tillsyn av dammanläggningar med 

otillfredsställande eller okänd dammsäkerhetsstatus ska utgöra ett fokusområde i 

den nationella strategin för miljöbalkstillsyn redan är genomfört. Dammsäkerhet 

utgör ett fokusområde i den strategi för miljöbalkstillsyn som beslutades i slutet 

av 2021. 

Naturvårdsverket ser inga hinder för att dammsäkerhetstillsyn utgör ett eget 

sakområde i den redovisning som länsstyrelserna gör till Naturvårdsverket i 

enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev. Den nuvarande redovisningen är 

inte uppstyrd i detalj utan länsstyrelserna får i fritext redogöra för hur tillsynen 

utvecklats inom olika sakområden.  

Bilaga 3 – Författningsförslag avseende tillsynsprogram i 

miljötillsynsförordningen 

Naturvårdsverket avstyrker förslaget om ändring i 1 kap. 11 § 

miljötillsynsförordningen i fråga om tillägg av begreppet tillsynsmöte. 

Naturvårdsverket bedömer att det är oklart vad som avses med tillsynsmöte och 

därmed vad skillnaden är mellan ett tillsynsbesök och ett tillsynsmöte. Av 

skrivningar i rapporten kan man dock bland annat utläsa att tillsynsmöten kan 
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genomföras antingen på en anläggning, på kontor eller digitalt. Något besök på 

plats verkar alltså inte krävas för ett tillsynsmöte. 

Förslaget innebär således , såsom det får förstås, att tillsynsmöten blir möjligt 

även för verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet. I de fall 

tillsynsmyndigheterna skulle ersätta tillsynsbesök med tillsynsmöte för 

verksamheter som omfattas av det direktivet kan det leda till 

underimplementering av industriutsläppsdirektivets krav om besök på plats. 

Genom 1 kap. 11 § miljötillsynsförordningen genomförs delar av 

industriutsläppsdirektivets (IED) art 23 i svensk rätt. Av artikeln framgår att 

medlemsstaterna ska införa ett system för miljötillsyn. Vidare framgår bland 

annat att alla industriutsläppsverksamheter1 ska omfattas av en miljötillsynsplan, 

som i sin tur ska ligga till grund för program för rutinmässig miljötillsyn 

inklusive frekvensen för besök på plats för olika typer av anläggningar. Artikeln 

innehåller också krav om att återbesök ska ske på plats vid allvarliga fall av 

bristande efterlevnad av tillståndsvillkoren, krav om framtagande av en rapport 

från varje besök på plats samt bestämmelser om hur rapporten ska delges 

verksamhetsutövaren. 

IED ställer därmed krav på att miljötillsyn ska bedrivas bland annat genom 

tillsynsbesök och av direktivet följer att detta ska ske genom ett besök på 

anläggningen. Naturvårdsverket konstaterar att huvudsyftet med ett tillsynsbesök 

är att kontrollera verksamhetens lagefterlevnad, dess förebyggande arbete och 

verksamhetens förutsättningar för detta (egenkontrollen).2   

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av tillförordnad avdelningschef Gunilla Sallhed. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggarna Izabela Tyrka 

Pettersson, Monika Magnusson och Ulrika Isberg Bondemark. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

 Gunilla Sallhed  

Kopia till: 

anna.m.carlsson@regeringskansliet.se 

m.registrator@regeringskansliet.se  

 

1 En verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i, 
2 Handbok 2001:4. Operativ tillsyn. 
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