
 

Vad ska en brottsanmälan innehålla? 
 

1. Uppgifter om tillsynsmyndigheten som anmäler misstänkt brott 
• Myndighet 
• Organisationsnummer 
• Adress 
• Kontaktpersonens telefon och e-post 
• Namn på den eller de av tillsynsmyndighetens anställda som gjort iakttagelser på 

brottsplatsen samt haft kontakter med personer på platsen 
 

2. Uppgifter om det finns en misstänkt fysisk person eller en juridisk person: 
• Namn på personen/företaget/föreningen  
• Personnummer/organisationsnummer 
• Postadress  
• Besöksadress  
• Telefon  
• E-post 

 
3. Tidsangivelse 

• Datum för brottet eller tidsperiod mellan vilka datum det misstänkta brottet 
sannolikt begåtts. Det är viktigt för att åklagaren ska kunna avgöra preskription. 

 
4. Platsen 

• Fastighetsbeteckning  
• Fastighetsägare eller den som kan misstänkas ha rådighet  
• Kartmarkering, adress eller dylikt för att kunna ange rätt plats för gärningen. Ange 

tydligt fastighetsgränser på till exempel kartor eller fotografier samt markera var 
gärningen begåtts. 

• Dokumentation av vem myndigheten pratat med vid platsbesök och vad den 
personen uppgett samt vilka i övrigt som deltagit vid samtalet. 

 
5. Brottsmisstanken  

• Redogörelse för det inträffade brottet 
• Tillsynsmyndighetens bedömning av vilket/vilka lagrum som det brutits mot. Ange 

samtliga lagrum, alltså miljöbalken, förordning eller föreskrift. 
• Tillsynsmyndighetens bedömning av hur allvarlig gärningen är.  

 
När även skyddat område är berört se exempel i checklista hos projektet Grön stärkt 
tillsyn: 
http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20r
apporter/Naturvård/Starkt%20gron%20tillsyn/brottsanmalan-checklista-innehall-
brottsanmalan.pdf 

 
6. Skador  

• Beskrivning av befarade eller konstaterade skador på områdets växter och djur eller 
andra olägenheter för miljön. 

• Uppskatta omfattningen av skadan, till exempel vilka anläggningar som är nya eller 
har ändrats och ange deras yta eller sträcka. Ange gärna hur mängder har beräknats. 

 

http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Naturv%C3%A5rd/Starkt%20gron%20tillsyn/brottsanmalan-checklista-innehall-brottsanmalan.pdf
http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Naturv%C3%A5rd/Starkt%20gron%20tillsyn/brottsanmalan-checklista-innehall-brottsanmalan.pdf
http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Naturv%C3%A5rd/Starkt%20gron%20tillsyn/brottsanmalan-checklista-innehall-brottsanmalan.pdf


7. Uppgifter och handlingar som ligger till grund för anmälan så som:  
• Kartor 
• Minnesanteckningar 
• Fotografier 
• Beslut 
• Skrivelser i aktuellt tillsynsärende 
• Skisser 
• Flygfoton 

 
8. Tillsynsmyndighetens åtgärder 

• Uppgifter om vilka åtgärder som tillsynsmyndigheten kan komma att vidta eller som 
redan har vidtagits som en del i tillsynen, till exempel föreläggande om rättelse. Det 
kan också vara av betydelse att efterhand meddela åklagare om vite har dömts ut.  
 

9. Övrigt 
• Eventuellt tidigare brottsanmälningar mot samma verksamhetsutövare/person. 

Uppge då åklagarens diarienummer (AM-). 
• Samordna med olika enheter på tillsynsmyndigheten om brottsanmälan ska göras för 

flera olika lagbrott, så att det endast skickas en brottsanmälan för samma 
verksamhetsutövare/person. 

• Efter gjord brottsanmälan bör tillsynsmyndigheten efterhand som det kommer in 
eller upprättas handlingar i tillsynsärendet skicka dem till polisen. Förutsatt att 
handlingarna bedöms vara av intresse för polisens utredning. Kom ihåg att hänvisa 
till polisens och åklagarens diarienummer. 
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