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Hänvisning till fördjupning 
 

Definitioner av tillsyn 
Vill du läsa mer om definitioner av vad tillsyn är och vad som begreppet omfattar kan du läsa i 

den offentliga utredningen SOU 2004:100; Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare 

tillsyn - Regeringen.se, del 1 sid 17, del 2 sid 241 och rörande begreppet ”tillsyn” avsnitt 2.2.1 

sid 45-47 samt avsnitten 2.3.1 och 2.3.2 sid 50-55. 

 

Tillkomst av författningar 
Bestämmelser om hur lagar och föreskrifter kommer till finns i regeringsformen, Kungörelse 

(1974:152) om beslutad ny regeringsform Svensk författningssamling 1974:1974:152 t.o.m. SFS 

2018:1903 - Riksdagen.se, 8 kap.  

 

Allmänt om författningar och var man hittar dem finns hos Svensk Författningssamling, Om 

Svensk författningssamling | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se). 

 

Tillsynens syfte 
Syftet med tillsyn har beskrivits i Regeringens proposition 2019/20:137 Förbättrad tillsyn på 

miljöområdet; Avsnitt 6 sid 29-32 och delar av avsnitt 6 sid 42-45. 
 

Utöver vad som anges rörande tillsynens syfte i 26 kap. 1 § miljöbalken finns regler rörande 

detta i  Miljötillsynsförordning (2011:13) Svensk författningssamling 2011:2011:13 t.o.m. SFS 

2020:1301 - Riksdagen.se Kapitel 1. 

 

Tillsyn som styrmedel mot miljöbalkens mål 
Naturvårdsverkets publikation Tillsynen som styrmedel – uppföljning av tidigare 

forskningsprogram, naturvardsverket.se utgiven december 2019. 

Diskussionsfrågor, att diskutera med till exempel en kollega 
1. Vilka faktiska möjligheter har tillsynsmyndigheten att styra sin tillsynsverksamhet så att 

den styr mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1 §? 

  

2. Vilka möjligheter och svårigheter rörande detta har du upplevt på din myndighet? 

 

3. Behövs det regeländringar för att tillsynsverksamheten ska fokusera på att styra mot 

miljöbalkens mål? Vilka skulle du vilja se? 

Exempel att ta reda på, på din arbetsplats 
1. Hur arbetar din myndighet för att tillsynspersoner ska utveckla sin kompetens i 

tillsynsfrågor?  
 

2. Vilka rutiner finns inom din myndighet när det gäller att ta kontakt med tillsynsvägledande 

myndigheter för att få tillsynsvägledning?  

 

3. Vilka rutiner finns inom din myndighet för att överlämna frågor till rätt tillsynsmyndighet 

när det gäller frågor som felaktigt lämnats till din myndighet? 

 

4. Hur stor andel av tillsynsarbetet i din myndighets tillsynsprogram är proaktiv och hur stor 

del är reaktiv?  

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2004/10/sou-2004100/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2004/10/sou-2004100/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://svenskforfattningssamling.se/om-svensk-forfattningssamling.html
https://svenskforfattningssamling.se/om-svensk-forfattningssamling.html
https://www.regeringen.se/4aafac/contentassets/5b1d024e574a4c818d85e50cffe423ce/forbattrad-tillsyn-pa-miljoomradet-prop.-201920173
https://www.regeringen.se/4aafac/contentassets/5b1d024e574a4c818d85e50cffe423ce/forbattrad-tillsyn-pa-miljoomradet-prop.-201920173
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljotillsynsforordning-201113_sfs-2011-13
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljotillsynsforordning-201113_sfs-2011-13
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6900/978-91-620-6912-4.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6900/978-91-620-6912-4.pdf


Övningsuppgift 
Vilka bestämmelser innebär att staten rent faktiskt styr tillsynsmyndigheternas tillsynsarbete i 

riktning mot miljöbalkens mål? 

 

Exempel på svar finns i separat dokument som du hittar sist bland utbildningens olika avsnitt. 
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