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Årsrapport 2018
Tillsyns- och föreskriftsrådet (rådet) inrättades i samband med att Miljöbalken
trädde i kraft, 1 januari 1999. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket
och uppgifter regleras via 11-14 §§ förordning (2012:989) med instruktion för
Naturvårdsverket.
Enligt 13 § ska rådet varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en
redovisning och utvärdering av föregående års verksamhet.
Arbetet under 2018
Rådet valde att fokusera på följande aktiviteter under 2018:
• Fyra protokollförda rådsmöten.
• Uppdatering av miljöbalkens författningsregister.
• Leverera nyhetsbrev om vägledning och regler inom miljöbalkens område.
• Arbetsgrupp för gemensam planering för myndigheternas planer för
tillsynsvägledning.
• Information och diskussion om arbetet inom IMPEL-nätverket.
• Erfarenhetsutbyte med centrala miljöbalksmyndigheter som inte ingår i
rådet om tillsyn, utbildning och vägledning.
• Ta del av Naturvårdsverkets arbete med uppföljning och utvärdering av
miljöbalkstillsyn och diskussion kring resultaten.
• Genomförande av en workshop i en bredare krets om styrande dokument
för miljötillsynen.
Rådets möten
Rådet har under året haft fyra protokollförda möten. Protokollen finns upplagda
på Naturvårdsverkets webbplats.
Återkommande frågor:
• Information från Miljö- och energidepartementet.
• Senaste nytt från ledamöterna.
• Författningar.
• Aktuell om IMPEL.
• Offentliga utredningar som berör rådet.
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Övriga
•
•
•
•
•
•
•
•

frågor på dagordningen under året:
Framtidens miljötillsyn.
Digitalisering inom miljöområdet.
Erfarenhetsutbyte av att som myndighet vara på Facebook.
Resultatet av den årliga uppföljningen av miljöbalkstillsynen samt
förordningen om avgifter för prövning och tillsyn.
Miljöbalksdagarna 2019, inspel till tema och önskat innehåll.
Presentation av Energimyndigheten.
Miljösamverkan Sveriges projekt.
Lägesrapport och aktuella knäckfrågor från arbetsgruppen samordnad
TVL-planering.

Tillsyns- och föreskriftsrådets workshop – En nationell miljötillsynsstrategi,
vad är det?
Miljötillsynsutredningen (SOU 2017:63) föreslår att en nationell
miljötillsynsstrategi ska tas fram. Rådet bedömde att även om beslut inte tagits
om utredningen så är förslaget relevant. En strategi kan vara en effektiv åtgärd
för att stärka miljöbalkstillsynen och det har tydlig koppling till rådets uppdrag.
Därför bjöd rådet in till en dag, den 9 oktober 2018, då representanter från
vägledande och operativa tillsynsmyndigheter tillsammans utforskade vad en
sådan strategi kan innehålla.
Målet med dagen var att inhämta idéer och förslag kring vad en
miljötillsynsstrategi (eller ett styrande dokument för miljötillsyn) kan innehålla
och hur den bör vara uppbyggd. Resultatet från dagen utgör underlag för
planering av ytterligare initiativ från rådet.
På workshoppen deltog totalt ca 30 representanter från Folkhälsomyndigheten,
Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket,
Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner.
Sammanfattning och dokumentation från rådets workshop finns på rådets
samverkansyta. På rådets sista möte under 2018 bestämdes att tillsätta en
arbetsgrupp som gör en förstudie om process för och övergripande innehåll i ett
styrande dokument för miljötillsyn. Rådet kommer att fungera som styrgrupp och
förstudien bör vara klar vid halvårsskiftet 2019.
Samordning av tillsynsvägledning
Under 2018 har arbetsgruppen för samordning av arbetet med planer för
tillsynsvägledning bland annat diskuterat följande frågor.
•
•

Hur ska den externa behovskartläggningen genomföras i framtiden, enkät
eller på annat sätt?
Är det möjligt att tidigarelägga processen och tidpunkt för publicering av
planer?
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Register över författningar
Rådets kansli ansvarar för register avseende författningar inom miljöbalkens
område. Registret finns sedan 2013 på Naturvårdsverkets webbplats och är
indelat kapitelvis med författningar, föreskrifter och allmänna råd till miljöbalken
samt ett register över gällande EU-rättsakter på miljöbalkens område. De båda
registren har uppdaterats under året.
Nyhetsbrevet
Under 2018 har det skickats ut nio nyhetsbrev. Antalet prenumeranter minskade
under året främst beroroende på att alla prenumeranter på grund av GDPRbestämmelserna behövde anmäla sig på nytt. Antalet prenumeranter var kring
årsskiftet cirka 1150 st.
Resursåtgång
Rådets verksamhet finansieras via Naturvårdsverkets förvaltningsanslag. För
omkostnader inklusive personalkostnader för kansliets verksamhet blev utfallet
246 kkr.
Myndigheternas deltagande har under året koncentrerats till rådsmöten och
deltagande i rådets workshop. Tidsåtgången för hela rådsarbetet uppskattas till 36
personveckor, varav 14 för kansliets arbete, 16 för deltagande på rådsmöten och 6
för deltagande i rådets workshop.
Rådets utvärdering av verksamheten 2018
Inför rådets sista möte under 2018 fick ledamöterna svara på några
utvärderingsfrågor i en webbenkät. Sammanfattningsvis bedömer rådets
ledamöter att rådet klarat sitt uppdrag enligt Naturvårdsverkets instruktion.
De av rådets aktiviteter under 2018 som uppskattades av flest var rådets
workshop, senaste nytt från ledamöter samt besök från andra myndigheter. En
synpunkt som lämnades var att det generellt var för mycket information och för
lite diskussion på mötena.
Viktigt för det fortsatta arbetet att våga välja något konkret att samverka om. Det
finns också önskemål om att lyfta EU-frågor som är relevanta för tillsynen. Det
behövs en bättre samordning i Sverige av dessa frågor. Slutligen efterfrågas
också fler inspel till dagordningen från ledamöterna istället för många fasta
dagordningspunkter.
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