
Förvaltningslagen (2017:900) 
Här nedan följer ett utdrag ur förvaltningslagen (2017:900) på de paragrafer som kan vara särskilt 
viktiga att ha koll på i samband med naturtillsyn. Övriga förvaltningslagen gäller förstås också. 

Utgångspunkter för handläggningen 

9 § Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. 

Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att handläggningen 
helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt. 

Partsinsyn 
10 § Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts 

ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 
kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Ombud och biträde 
14 § Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig 

för uppdraget. Den som anlitar ombud ska dock medverka personligen om 
myndigheten begär det. 

Om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får myndigheten 
besluta att han eller hon inte längre får medverka i ärendet. 

15 § En myndighet får begära att ett ombud ska styrka sin behörighet genom en skriftlig 
eller muntlig fullmakt. En sådan fullmakt ska innehålla uppgift om ombudets namn och 
uppdragets omfattning. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe, ska även detta 
framgå av fullmakten. 

Om ett ombud inte följer en begäran om att styrka sin behörighet genom en fullmakt, 
får myndigheten besluta ett föreläggande om samma sak. Ett sådant föreläggande får 
riktas till ombudet eller parten. 

Om en handling som inleder ett ärende har skrivits under av ett ombud, ska det i 
föreläggandet anges att följden av att det inte följs kan bli att framställningen inte tas 
upp till prövning. 

Utredningsansvaret 
23 § En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess 

beskaffenhet kräver. 



När får man lämna uppgifter muntligt? 
24 §  Om en enskild part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende ska myndigheten ge 

parten tillfälle till det, om det inte framstår som obehövligt. Myndigheten bestämmer 
hur detta ska ske. 

 

Kommunikation 
25 §  Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart 

obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och 
ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får 
dock avstå från sådan kommunikation, om 
1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans 
efter överklagande, 
2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, 
eller 
3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. 

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske genom 
delgivning. 

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Remiss 
26 §  En myndighet kan inom ramen för sitt utredningsansvar enligt 23 § begära ett yttrande 

från en annan myndighet eller från någon enskild (remiss). 

Om en myndighet behöver inhämta yttranden från flera ska det göras samtidigt, om 
inte ett annat tillvägagångssätt framstår som lämpligare. 

Det ska framgå av remissen vad yttrandet ska avse och när det senast ska ha kommit 
in till myndigheten. 

 

Dokumentation av uppgifter 
27 §  En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast 

dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av 
dokumentationen när den har gjorts och av vem. 
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