
 
 

Sammanställning övningsuppgifter med 
exempel på svar 

 

Här följer en sammanställning av alla övningsuppgifter och exempel på svar. Varje uppgift kan 

ha fler svar som är rimliga.  

1. Att vara offentlig tjänsteperson 
Inom vilka gränser får en offentlig tjänsteperson rikta bindande krav mot någon? 

 

Svar: Man måste dels ha stöd i lag för kravet, dels ta hänsyn till bestämmelserna i både 5 § 

förvaltningslagen och 26 kap. 9 § miljöbalken. Dessutom måste man ha befogenhet inom sin 

myndighet att fatta den typen av beslut. 

2. Tillsynens roll i arbetet för att nå miljöbalkens mål 
Vilka bestämmelser innebär att staten rent faktiskt styr tillsynsmyndigheternas tillsynsarbete i 

riktning mot miljöbalkens mål? 

 

Svar: I den årliga tillsynsplanen ska det framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till den 

nationella tillsynsstrategin, 1 kap. 8 § miljötillsynsförordningen. Grundläggande för styrning av 

tillsynen är bestämmelserna i 26 kap. 1 §. 

3. Tillsynsmyndigheternas skyldigheter 
När en tillsynsmyndighet upptäcker att en regelöverträdelse har skett har myndigheten flera 

olika skyldigheter att agera. Sammanfatta vilka dessa är. 

 

Svar: Man behöver agera på det som inträffat och agera för att det inte ska upprepas. Det 

handlar om att överväga om överträdelsen kan vara straffbar, det vill säga omfattas av 

bestämmelser i 29 kap. miljöbalken och skyldighet då föreligger att underrätta polis/åklagare 

samt att ta reda på om överträdelsen är belagd med miljösanktionsavgift och i så fall besluta om 

att ta ut sådan. Dessutom behöver man agera så att regelöverträdelsen inte fortsätter eller 

upprepas utifrån bestämmelserna i 26 kap. 1 §. I vissa fall räcker det med information, i andra 

fall kan mer långtgående åtgärder som förelägganden eller förbud vara aktuella. 

4. Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter 
Med stöd av vilka bestämmelser kan en tillsynsmyndighet skaffa sig kunskaper om en 

verksamhets eller åtgärds påverkan på människors hälsa och miljön för att få underlag till 

bedömning av behov av att ställa bindande krav om exempelvis skyddsåtgärder? 

 

Svar: Exempelvis genom att förelägga om att få uppgifter om verksamheten enligt 26 kap. 21 § 

eventuellt tillsammans med hänvisning till 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 §, genom att förelägga om 

att undersökningar ska genomföras med stöd av 26 kap. 9 och 22 §§.  



5. Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter 
Vilka hinder eller svårigheter i miljölagstiftningen finns för en verksamhetsutövare som vill 

genomföra omfattande miljöförbättringar i sin verksamhet? 

 

Svar: Om verksamheten omfattas av tillstånd kan det krävas en ansökan om ändring av 

tillståndet. Om verksamheten inte omfattas av tillstånd kan det krävas en anmälan om ändring 

av verksamheten. Oavsett prövningsnivå kan tillsynsmyndigheten komma fram till att det 

verksamhetsutövaren vill göra inte är förenligt med bestämmelserna om att bästa möjliga 

teknik ska användas om det finns en ännu bättre lösning på de problem som 

verksamhetsutövaren vill lösa. 

6. Rättssäkerhet 
Ge ett exempel på hur de som tillsynas ska skyddas från övergrepp från myndigheter och hur 

deras friheter därmed ska säkras. 

   

Svar: Beslut som fattas av myndigheter ska kunna överklagas och de som tillsynas ska därmed 

kunna få sin sak prövad i högre instans. 

7. Tillsynsmetodik 
Varför måste ett tillsynsbesök dokumenteras? 

 

Svar: Enligt bestämmelser i miljötillsynsförordningen 1 kap. 11 § ska varje tillsynsbesök i 

verksamheter som omfattas av 1 kap. 10 a § samma förordning skriftligen redovisas till 

verksamhetsutövaren senast två månader efter besök. Enligt 27 § förvaltningslagen ska en 

myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling dokumentera dem, om 

de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende. 

8. Ärendehandläggning 
Vilka bestämmelser i författningstext styr hur ett ärende ska handläggas? 

 

Svar: Bestämmelserna i förvaltningslagen, tillsammans med specialbestämmelser i 

lag/förordning som styr handläggning av en enskild typ av ärende, om det finns sådana 

bestämmelser. Förvaltningslagens bestämmelser ska inte tillämpas om en lag eller en 

förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagens. 
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