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Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen behandlar frågan kring vad information och rådgivning enligt miljöbalken 
egentligen innebär. I miljöbalken 26 kap 1 § står att ”Tillsynsmyndigheten skall dessutom, 
genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens 
ändamål skall kunna tillgodoses”. Det övergripande syftet med studien är att ta reda på om 
tillsynspersoner och företagare har olika upplevelser av tolkning och tillämpning av lagen om 
tillsyn (miljöbalken 26 kap § 1) med fokus på information och rådgivning till privata företag.  
Det empiriska materialet har hämtats från intervjuer med två tillsynspersoner samt en 
miljöansvarig person på ett tillsynspliktigt företag. Studien visar bland annat att det råder en 
hel del förvirring om vad information och rådgivning egentligen innebär. Det visar sig också 
att många företag upplever att de är beroende av att få stöttning av tillsynsmyndigheten, för 
att komma framåt i sitt miljöarbete. Tillsynsmyndigheten upplever däremot som ett problem 
att många företag inte är tillräckligt intresserade av att arbeta med miljöfrågor. Deras 
gemensamma erfarenheter är att det behövs förbättringar inom kommunikationen samt att de 
skulle vilja ha mer kommunikation med varandra. 
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Förord 
 
Den här c-uppsatsen har skrivits under studietiden på Miljövetarprogrammet vid Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping. 
 
Idén till uppsatsen uppstod under min praktiktid som jag hade på ett företag vars verksamhet 
består av lagring och försäljning av kemikalier. Företaget är även tillsynspliktigt enligt 
miljöbalken. 
 
Uppsatsen utgår ifrån intervjuer med två tillsynspersoner och en person på ett företag. Utan 
dessa personer hade inte uppsatsen varit möjlig att genomföra, därför vill jag ge ett stort tack 
till dessa personer som tagit sig tid att bli intervjuade och dela med sig av sina erfarenheter 
och synpunkter. 
 
Ett stort tack till min handledare David Bastviken för all hjälp och uppmuntran som jag har 
fått under arbetets gång. 
 
Norrköping, november 2003 
 
Maria Johansson 
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Inledning 
 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken innehåller ett 
stort antal bestämmelser, både allmänna hänsynsregler och särskilda regler för olika 
verksamheter. Att reglerna tillämpas och följs är av avgörande betydelse för möjligheten att 
nå miljöbalkens mål (Kahn m.fl., 1998). För att regler och lagar ska följas är det viktigt med 
en tydlig ansvarsfördelning mellan regering, myndigheter och företag. Om rollfördelningen 
inte hålls kan det få till konsekvens att lagar inte följs och att miljön och människors hälsa 
riskerar att skadas (Rudén m.fl., 1998). För att säkerställa att reglerna följs krävs bland annat 
en väl fungerande och effektiv tillsynsverksamhet. Tillsynen är ett medel för att säkerställa 
miljöbalkens syfte (Naturvårdsverket, 2001). En första förutsättning för att skapa efterlevnad 
är att de som berörs känner till de regler som gäller. Det är verksamhetsutövarens skyldighet 
att ta reda på vilka regler som berör deras verksamhet, men det tillkommer också på 
tillsynsmyndigheten att skapa förutsättningar för att reglerna ska kunna följas genom råd och 
information (Rubenson, 1999).  
 
Ett företag som är tillsynspliktigt enligt miljöbalken och som måste uppfylla vissa krav stöter 
inte sällan på problem i sitt miljöarbete och kan då behöva råd utifrån. I miljöbalken står det 
att tillsynsmyndigheten förutom tillsyn ska genomföra rådgivning och information. Detta kan 
tolkas som att det är till tillsynsmyndigheten som företaget kan vända sig vid eventuella 
frågor och problem. Företagen i sin tur upplever inte alltid det som en självklarhet att få råd 
och hjälp av tillsynsmyndigheterna, vilka bland annat kan mena att de ”inte kan bistå med sin 
kunskap” och att det skulle vara ”som att inspektera sig själva”. Vad det gäller 
tillsynsmyndigheternas uppgift att informera och ge råd kan det alltså vara otydligt till vem 
som informationen och rådgivningen är riktad men också vad för slags information och 
rådgivning som det handlar om. 
 

Syfte 
I miljöbalken 26 kap 1 § står att ”Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, 
information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall 
kunna tillgodoses” (Setterlid, 2000). Det övergripande syftet med studien är att ta reda på om 
tillsynspersoner och företagare har olika upplevelser av tolkning och tillämpning av lagen om 
tillsyn (miljöbalken 26 kap § 1) med fokus på information och rådgivning till privata företag. 
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Tillsynsbegreppet 
  
För att kunna uppnå miljöbalkens mål krävs en effektiv tillsyn över miljöbalkens 
bestämmelser, föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken. Dels 
behövs kontroll i efterhand, dels behövs förebyggande åtgärder (Regeringens proposition 
1997/98:45). I såväl lagar och förordningar som i praktiken kan tillsyn ha olika innerbörd och 
benämningar. Tillsyn kan variera från inspektions- eller kontrollbesök till verksamhet som är 
mer uppföljnings-, uppsikts- eller främjandeinriktad (Miljöbalksutredningen SOU 1996:103). 
Den vanligaste uppfattningen är att tillsyn i första hand innebär kontroll av att lagar, 
förordningar, myndighetsföreskrifter och beslut följs, det vill säga kontroll av 
regelefterlevnaden. Men tillsyn innefattar ofta även mer förebyggande och rådgivande 
uppgifter (Kahn m.fl., 1998).  
 
I lagens förarbeten, regeringens proposition 1997/98:45 och miljöbalksutredningen SOU 
1996:103 är man överens om vilka uppgifter som bör ligga på tillsynsmyndigheterna. Vissa 
av de uppgifter som tillkommer på tillsynsmyndigheten består av myndighetsutövning. Sådan 
myndighetsutövning innefattar såväl kontroll och uppsikt som åtgärder för att rättelse ska 
vidtas (Regeringens proposition 1997/98:45). Tillsynsmyndigheterna har inte bara rätt till 
sådan myndighetsutövning, utan de har också en skyldighet att kontrollera balkens efterlevnad 
och vidta de åtgärder som behövs (Regeringens proposition 1997/98:45). I 
tillsynsverksamheten ingår även andra uppgifter. Sådana andra uppgifter bör dock inte 
medföra befogenheter att ingripa med tvångsåtgärder mot enskilda personer. Exempel på 
sådan verksamhet är information i allmänhet och rådgivning i enskilda fall (Regeringens 
proposition 1997/98:45). 
 
I de båda förarbetena, regeringens proposition 1997/98:45 och miljöbalksutredningen SOU 
1996:103, delar man in tillsynsverksamheten i dels den myndighetsutövande verksamheten, 
det vill säga tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av 
miljöbalken och dels tillsynsmyndigheternas andra uppgifter av förebyggande och stödjande 
karaktär. Exempel på förebyggande åtgärder för att skapa förutsättningar för att balkens 
ändamål ska kunna uppfyllas är dels rådgivning och information i enskilda fall, dels 
rådgivande, utredande och uppföljande verksamhet av mer generell karaktär som omfattar det 
så kallade miljöstrategiarbetet (Regeringens proposition 1997/98:45). Syftet är då att 
identifiera hälso- och miljöproblem, utarbeta handlingsplaner och följa upp långsiktiga eller 
övergripande miljöpolitiska mål som beslutats av statsmakterna (Regeringens proposition 
1997/98:45) 
 
Enligt miljöbalken (Rubenson, 1999) är tillsyn en myndighetsuppgift som enligt 26 kap. 1 § 
och 2 § syftar till att säkerställa att miljöbalken, dess förordningar, föreskrifter, beslut etc. 
efterlevs. I tillsynen ingår enligt miljöbalken: 
 
 att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och dess förordningar, föreskrifter, beslut 

etc. 
 att vidta åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse, 
 att ge råd, information och liknande för att skapa förutsättningar för att balkens 

ändamål ska kunna tillgodoses, 
 att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter till polis- eller 

åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. 
 



 6

Sammanfattningsvis anger miljöbalken att tillsynsansvaret omfattar såväl kontroll som 
information och rådgivning för att skapa förutsättningar för efterlevnad av miljöbalkens 
regler. 
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Metod 

Kvalitativ metod 
För att studera hur tillsynspersoner och företagare resonerar kring information och rådgivning 
har jag har valt att använda mig av kvalitativ metod. Både kvalitativa och kvantitativa 
tillvägagångssätt är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur 
enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra (Holme & 
Solvang, 1997). Inom kvalitativ metodik är det jag som forskare som uppfattar eller tolkar den 
information som jag anser vara relevant för min studie. 
 

Kvalitativ intervju 
Att ställa frågor är enligt Lantz (1993) oftast det lättaste sättet att få information om hur en 
person uppfattar saker och ting. I min studie har jag använt mig av kvalitativ intervju som 
metod för insamling av empiriskt material. Till skillnad från kvantitativa metoder är 
kvalitativa undersökningar inte ute efter kvantifiering utan istället försöker man nå en 
förståelse för den livsvärld som människor har (Holme & Solvang, 1997). Syftet med 
intervjuerna i min studie var inte att kvantifiera utan att kunna få en uppfattning om hur 
tillsynspersoner och företagare resonerar kring frågan om information och rådgivning. 
 
När man skiljer mellan olika typer av intervjuer gör man det efter bland annat graden av 
standardisering. Vid hög grad av standardisering måste frågeformuleringen och 
ordningsföljden ske på precis samma sätt vid alla intervjuer i samma undersökning. Vid 
ostandardiserade intervjuer kan man däremot välja frågeformulering och ordningsföljd mera 
fritt. Det viktiga är att de ställda frågorna ger svar som täcker informationsbehovet (Lundahl 
& Skärvad, 1992). I intervjusammanhang skiljer man också mellan strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Den standardiserade intervjun är alltid strukturerad men den 
ostandardiserade intervjun kan vara både strukturerad och ostrukturerad (Lundahl & Skärvad, 
1992). Det går inte att kategorisera intervjuerna i denna studie som helt strukturerad eller helt 
ostrukturerad. Intervjuerna bestod av färdiga frågor med följdfrågor (strukturerad del) och 
svarsalternativen var öppna (ostrukturerad del). Jag använde färdiga frågor med följdfrågor 
för att få fram det som jag ansåg var intressant för min studie. De öppna svarsalternativen var 
för att få fram vad respondenterna har för uppfattningar och föreställningar. 
 
Fördelen med mindre standardiserade intervjuer är att svaren kan bli mer uttömmande och 
nyanserade, men däremot blir möjligheten till kvantifierad bearbetning mindre (Lundahl & 
Skärvad, 1992). 
 

Genomförande  
Intervjuerna har genomförts med två tillsynspersoner, en på kommunnivå och en på 
länsstyrelsenivå samt med en person på ett privat företag. Jag valde just dessa personer för att 
få en uppfattning om hur både de som tillämpar lagen och de som lagen tillämpas på upplever 
frågan om information och rådgivning. Dessutom ville jag få inblick i om denna fråga 
upplevdes olika på olika förvaltningsnivåer (kommun och länsstyrelse). 
 
Vad det gäller val av intervjupersoner utgick jag ifrån ett specifikt företag. Det är ett relativt 
litet företag med ca 14 anställda. Företaget i fråga är en så kallad C-verksamhet och är 
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tillsynspliktigt enligt miljöbalken. Att vara en C-verksamhet innebär att det är kommunen som 
är ansvarig myndighet. Det är hos kommunen som man söker tillstånds etc.(Förordning 
1998:900). Företaget lyder även under det så kallade Seveso II-direktivet vars syfte är att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår 
(Wettig och Porter, 1997). Respondenten från företaget sitter med i den så kallade 
”Sevesogruppen” på företaget och har hand om diverse miljöarbete som rör företaget, därför 
ansåg jag att denna person skulle kunna ge relevant information för studien. 
Tillsynspersonerna som intervjuades är båda miljöinspektörer. 
 
För att få direktkontakt med respondenterna och för att få ett så snabbt besked som möjligt 
kontaktades personerna via telefon. Intervjufrågorna samt kort beskrivning av studiens syfte 
skickades i förväg till alla respondenterna.  
 
Samma frågor ställdes till de båda tillsynspersonerna utifrån intervjumallen (Bilaga 1) men 
följdfrågorna skiljde sig något åt beroende på vad personerna tog upp. Likadana frågor 
ställdes till respondenten från företaget. Frågorna som ställdes till alla respondenterna hade 
samma utgångspunkt och behandlade samma område men frågorna var förstås riktade till 
företagare respektive myndighetspersoner, eftersom jag ville ha deras respektive uppfattning 
kring samma område. 
 

Metodreflektion  
Det är viktigt att komma ihåg att intervjusituationen är en kommunikationsprocess där två 
personer påverkar varandra. Detta är oundvikligt, men i bästa fall kan man hålla sig medveten 
om det och därigenom minska påverkan (Andersen, 1990). Intervjuaren påverkar 
respondenten direkt genom sin närvaro (Holme & Solvang, 1997), detta gör att även 
resultaten påverkas. Ytterligare faktorer som påverkar resultaten kan vara att respondenten 
inte riktigt förstått frågan men svarar ändå. Hade frågan ställts annorlunda kanske man fått ett 
annorlunda svar. Det finns också en risk att respondenten inte svarar helt uppriktigt utan ger 
ett svar som de tror att intervjuaren vill ha. Att dessa faktorer påverkar är viktigt att komma 
ihåg när man sedan gör tolkningar, vid analys av resultaten.   
 
Intervjufrågorna samt en kort beskrivning av studiens syfte skickades i förväg till alla 
respondenterna. Fördelen med detta ansåg jag vara att de kunde förbereda sig och tänka 
igenom vad de har för upplevelser kring dessa frågor. Nackdelen med att överlämna frågor 
och syfte i förväg är att de också kan förbereda sig ”lite för mycket” genom att de kan kolla 
upp hur det ska/borde fungera, vad som verkligen gäller och så vidare. Risken finns därmed 
att intervjuerna inte speglar deras verkliga uppfattningar eller värderingar.  
 
Vid intervjuerna med tillsynspersonerna användes bandspelare. Fördelen med att använda 
bandspelare är att man som intervjuare kan koncentrera sig mer på samtalet med respondenten 
utan att behöva tänka på att hinna med att skriva ned vad respondenten säger. Nackdelen 
skulle kunna vara att respondenten besväras av att samtalet registreras på band och därför inte 
ger så utförliga svar som de kanske skulle ha gjort annars. Intervjun på företaget bandades 
inte. Anledningen var just att respondenten ifråga kände sig besvärad av det och menade på 
att man skulle bli hämmad då. Problemet med att inte banda intervjun är att det blir svårare att 
hinna med att anteckna. Det finns en risk att all information inte dokumenteras och att man i 
så fall går miste om viktig och intressant information. 
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Strategin att intervjua två tillsynspersoner och endast ett företag gjorde att uppsatsen blev mer 
ur ett myndighetsperspektiv. Skulle jag göra om studien hade jag definitivt intervjuat fler 
företagare. Jag skulle nog inte skicka ett lika tydligt syfte. Det är möjligt att syftet och 
frågeställningarna, framförallt hos företaget, kunde upplevas som att de blev ställda mot 
väggen på något sätt. Ett annat alternativ är att skicka med någon slags inledning som sätter 
syftet i ett större sammanhang och på sätt visa på ett tydligare sätt vad studien går ut på. Jag 
fick känslan att man från företagets sida inte svarade helt uppriktigt utan att man svarade som 
man ”borde” på vissa frågor. 
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Resultat och diskussion 
 

Vad för slags information och råd får verksamhetsutövaren?  
I miljöbalken står det att tillsynsmyndigheten förutom tillsyn även ska genomföra rådgivning 
och information. Företag stöter ibland på frågor som rör deras miljöarbete. Att 
tillsynsmyndigheten förutom tillsyn ska utföra rådgivning och information kan tolkas som att 
det är till bland andra tillsynsmyndigheten som företag kan vända sig vid eventuella frågor 
och problem. Företagen i sin tur upplever kanske inte alltid det är självklart att få hjälp av 
tillsynsmyndigheterna, vilka bland annat kan mena att de ”inte kan bistå med sin kunskap” 
och att det skulle vara ”som att inspektera sig själva”.  
 
Företaget som intervjuades upplever att de brukar får information av tillsynsmyndigheten 
”vad det gäller lagar och regler får vi alltid svar”. Som det står i ”Offentlig tillsyn enligt 
miljöbalken” (2000) är tillsynsmyndigheten skyldig att lämna upplysning i den utsträckning 
som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov och myndighetens 
verksamhet. Men det finns inte några regler om vilken form råd eller information ska ha 
(Naturvårdsverket, 2001). Utifrån intervjun med personen på företaget tolkar jag det som att 
företaget inte riktigt vet vad de kan få för information hos tillsynsmyndigheten och inte. 
Personen på företaget berättar att ”vi har bara vid ett tillfälle inte fått någon hjälp, förstår 
fortfarande inte varför”. På företaget säger personen som intervjuades att de fick i uppgift att 
utvärdera omgivningspåverkan. ”Då bad vi om tips om hur vi ska lösa detta, men fick då ett 
nej. De fick inte säga något. Personen kunde inte ge uppgifter som hon sedan skulle 
inspektera. Då fick vi ingen hjälp alls, det var konstigt.” 
 
Som framgick av intervjun hos Länsstyrelsen menade man att vilken information som ges 
avgörs från fall till fall ”det är väldigt olika för olika företag”. ”Ett företag som är väldigt 
duktiga och framåt och inte frågar lika mycket, behöver kanske inte lika mycket stöttning 
heller, då har tillsynsmyndigheten en mindre rådgivande roll.” Sen finns det de företag som 
har en miljösamordnare, som även gör flera andra saker, och inte har riktigt så bra grepp om 
lagstiftningen till exempel då behöver de mer hjälp ifrån oss.”   
 
Som jag ser det så handlar den information och rådgivning som tillsynsmyndigheten ger till 
verksamhetsutövaren framförallt om lagar och regler.  På kommunen säger man att 
myndigheten inte ger några konkreta upplysningar till verksamhetsutövaren. Däremot anser 
man att myndigheten bör ge specifika råd gällande lagstiftning ”då är det ju lagstiftat att det 
ska vara så och då är det inget råd heller utan då handlar det om att följa lagen”.  
 
Man säger dessutom på kommunen att tillsynspersoner kan berätta, det som de vet om, vad 
som finns på marknaden ”men aldrig konkret gå och säga ett bestämt förslag”.  
 
Myndigheten avstår inte sällan från att ge råd med hänvisning till deras skadeståndsansvar vid 
felaktigt besked och personliga ansvar (Ölundh, 2003). Det som gör att tillsynsmyndigheten 
väljer att inte ge några konkreta råd är att de inte ska sitta i den situationen att de sitter och 
fattar beslut om någonting som de själva har sagt att verksamhetsutövaren ska göra. Flera av 
svaren visar på att man inte ger några direkta svar eller råd till företagaren utan de måste 
komma med egna idéer och ta egna beslut. På kommunen säger man till exempel att ”det får 
inte vara mitt förslag”. ”Däremot kan vi alltid ge lite exempel att så här eller så här kan man 
göra och sen får de själva bestämma hur de vill göra.” Liknande, på Länsstyrelsen, menar 
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man att ”när vi är ute så ber vi att företagaren ska komma med ett förslag och sen säger vi ja 
eller nej, det är mycket så vi jobbar”. ”Har de jätteproblem kan vi hänvisa dem till någon 
annan.”  
 
Tillsynspersoner kan även rekommendera verksamhetsutövare om de vet andra företag som 
har gjort bra lösningar. På kommunen menar man att ”vi kan säga att där och där har det 
fungerat och de har gjort si och så och även att de kan kontakta de företag som det är frågan 
om. Företaget måste själva försöka jobba fram något slags svar och det är dom som måste 
göra bedömningen av den lösningen som de själva tycker är bäst.”  
 
Enligt naturvårdsverkets ”Operativ tillsyn – Handbok för tillsynsmyndigheten” (2001) är det 
inte meningen att myndigheten ska bistå verksamhetsutövaren i detaljer t.ex. med att 
identifiera vilka åtgärder och rutiner m.m. som är mest lämpliga. Men som jag ser det utifrån 
intervjuerna kan tillsynspersoner egentligen ge hur konkreta tips som helst till 
verksamhetsutövaren, bara alternativen är flera och att företagaren själv avgör vilken åtgärd 
som ska genomföras. Tillsynspersoner ska inte ge detaljerade råd med gör det ändå ibland 
indirekt genom att tipsa om andra åtgärder som genomförts.  
 
Som framgick av intervjuerna med de båda tillsynspersonerna är det vanligt att 
tillsynsmyndigheten skickar verksamhetsutövarna vidare för frågor och information. 
Företagarna får tips på verksamheter som kan rådgöra vidare till dem till exempel 
branschorganisationer och konsulter.  Personen från länsstyrelsen säger att ”vi specificerar 
inte och säger att den här personen måste ni ta utan vi säger att de här personerna finns, ni 
kan söka en av dem.”  
 

Vad för slags information förväntar sig verksamhetsutövaren? 
I miljöbalken står att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om sin verksamhet och hur man 
påverkar miljön. Men på flera håll kan man både läsa och höra att många företag inte har det 
och att deras efterfrågan på kunskap är stor.  
 
Företaget som intervjuades svarade att de förväntar sig framförallt att få information om lagar 
och regler ifrån tillsynsmyndigheten. ”Det tycker vi att vi får svar på, oftast får vi ut det vi 
förväntar oss.” Att man oftast får ut det man förväntar sig tolkar jag som att man ibland inte 
är helt nöjd med informationen man får.  
 
Som framgick i intervjuerna av de båda tillsynsmyndigheterna efterfrågas och förväntas det 
ofta från företagen att de ska få ”konkreta råd” och ”paketlösningar”. Företagen frågar ofta 
vad de ska göra. Enligt kommunen och länsstyrelsen har företagen många gånger orimliga 
förväntningar. De menar att företagen ofta förväntar sig att de ska få konkreta råd. På 
kommunen säger den intervjuade tillsynspersonen att ”då får man förklara att den 
informationen inte kan ges, man får hänvisa vidare då”. ”Men de förväntar sig ofta att få den 
informationen.” 
 
Länsstyrelsen och kommunen menar att det är väldigt olika vad företagen förväntar sig från 
dem. Personen på Länsstyrelsen berättar att ”vissa ringer och ber oss fylla i deras 
miljörapport medan vissa aldrig hör av sig, det är jättestor spännvidd”. ”Vissa skulle man 
vilja att de hör av sig lite oftare, faktiskt.” Att företagarna enligt tillsynsmyndigheterna 
förväntar sig att få specifika råd om lösningar på sina problem tycker jag tyder på att det 
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verkar råda en hel del förvirring om vad information och rådgivning från tillsynspersoner 
egentligen innebär.  
 
Verksamhetsutövaren är skyldig att ha kunskap om regler, deras betydelse för den egna 
verksamheten och hur verksamheten påverkar hälsa och miljö (Rubenson, 1999). På 
länsstyrelsen menar man att företagen inte har dessa kunskaper, personen som intervjuas säger 
att "i miljöbalken står att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om sin verksamhet och hur 
man påverkar miljön”. ”Men går man några steg vidare så har de inte det.” 
 
Det syns ganska tydligt som jag ser det att företagares efterfrågan på information och råd är 
större än vad tillsynsmyndigheten bidrar med. Tillsynsmyndigheten verkar på det klara med 
att de inte får informera om vad som helst och hur som helst medan många företagare ber om 
konkreta upplysningar.  
 

Är det vanligt att verksamhetsutövaren ber tillsynsmyndigheten om information 
och råd och att de får det? 
Verksamhetsutövarnas efterfrågan på kunskap är stor och kommunernas miljökontor får 
många frågor (Ölundh, 2003). Enligt Kahn m.fl. (1998) är verksamhetsutövarens egna 
åtaganden och initiativ viktiga och det driver fram utvecklingen vad det gäller möjligheter att 
skydda hälsa och miljö. De menar också att detta ansvarstagande måste uppmuntras. 
 
Om företag får råd och information beror på frågan. Enligt den intervjuade tillsynspersonen 
på länsstyrelsen försöker de ge så mycket råd och hjälp som möjligt men då inga konkreta 
förslag. Personen tillägger att ”men å andra sidan kan vi inte hjälpa dem med det ena så kan 
vi säga att de ska höra av sig till någon annan branschorganisation”. 
 
Personen som intervjuades på företaget säger att de ber tillsynsmyndigheten om hjälp när de 
tycker att de behöver det. På frågan om de tycker att de får information och råd svarar 
personen ”ja, det sparar mycket extrajobb”. ”De är bäst på lagar och förordningar, det går 
inte att komma ifrån.”  
 
I rapporten ”Miljöarbete i småföretag – en ren vinst” skriver Ankarstig m.fl. (2003) att 
småföretag av en rad anledningar behöver mer uppbackning från samhället för att komma 
igång med ett aktivt miljöarbete än större företag. Som de båda tillsynspersonerna i min studie 
upplever det så är det vanligt att företag ber om råd och information. Personen från 
kommunen säger att detta gäller speciellt småföretag som inte annars har så mycket 
myndighetskontakt. Vidare säger personen att ”de stora företagen vet hur myndigheten jobbar 
och de kontaktar själva sina konsulter”. Ett skäl till att småföretag behöver med stöd, menar 
Ankarstig m.fl. är att små företag ofta saknar egen specialkompetens inom miljöområdet och 
inte heller har råd att anställa någon med en sådan. Personen som på kommunen säger också i 
intervjun att de större företagen inte har de förväntningarna och förhoppningarna som 
småföretagare har ”småföretagarna har kanske inte de resurserna heller, de vill ju ha lätta 
svar”. Min uppfattning är att de från företagen sida är ganska beroende av att få stöttning av 
tillsynsmyndigheten, för att komma framåt i sitt miljöarbete. 
 
Personen på företaget funderade över konsekvenserna av att inte kunna få information och råd 
av tillsynsmyndigheten ”det vågar jag inte ens tänka på, konsulter…”. Från myndigheternas 
sida får jag uppfattningen att de anser att företagen inte är tillräckligt intresserade av att arbeta 
med miljöfrågor. Både tillsynspersonen på kommunen och tillsynspersonen på länsstyrelsen 
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menar att det framförallt har med intresse att göra. Personen på kommunen säger att ”jag tror 
inte att det är något problem utan det är mer att de tycker att det är jobbigt och det tar tid och 
det kostar pengar”. ”Det har med intresse att göra också.” Personen på länsstyrelsen 
poängterar på liknande sätt att ”vad som är avgörande är företagets eget intresse för miljö”. 
”Det handlar inte så mycket om ekonomi och resurser utan om intresse för miljöfrågor. Har 
man intresse så anlitar man en konsult eller sätter sig ner själv och försöker eller så utbildar 
man sig på något sätt.” 
 

Skulle det vara bättre från myndigheternas sida att enbart utföra tillsyn och att 
någon annan hade hand om rådgivning och information? 
Johannesson & Johansson (2000) skriver i sin rapport att varken miljöbalken eller förarbetena 
till den ger någon vägledning om vad som är viktigast: kontroll eller rådgivning och 
information. De ger som förslag att regelefterlevnad bör prioriteras av myndigheterna därför 
att det är en myndighetsspecifik uppgift medan information och rådgivning kan genomföras 
av andra aktörer. 
 
Som jag ser det så ger förarbetena (regeringens proposition 1997/98:45 och 
miljöbalksutredningen SOU 1996:103) en viss vägledning. Det är inte formulerat vad som är 
viktigast men det framgår tydligt att båda uppgifterna ingår. Exempelvis står det i regeringens 
proposition (1997/98:45) att ”centrala, regionala och lokala myndigheter bör utöver den 
myndighetsutövande tillsynen även ges möjlighet till stödjade och främjande verksamhet som 
ett led i tillsynen”. Det står att sådan verksamhet är ett annat sätt att inom ramen för tillsynen 
skapa förutsättningar för regelefterlevnad. Det står också att ”den stödjande och främjande 
verksamheten bör som huvudregel följa ansvaret för den myndighetsutövande tillsynen”. I de 
båda förarbetena (regeringens proposition 1997/98:45 och miljöbalksutredningen SOU 
1996:103) framgår dessutom att rådgivning, information och liknande verksamhet är av stor 
betydelse för ett framgångsrikt miljöarbete. Som jag ser det kan man tolka det som står på två 
olika sätt. Det ena är att information och rådgivning samt myndighetsutövande ska betraktas 
som uppgifter som följs åt hand i hand. Det andra är att den kontrollerande verksamheten är 
den huvudsakliga uppgiften inom tillsynen och att information och rådgivning inte hör till det 
myndighetsspecifika men som ändå kan ingå för att höja kvalitén på tillsynsmyndigheternas 
arbete och för att förbättra den verksamhet som tillsynen gäller. 
 
Som framgick av intervjuerna med de båda tillsynspersonerna verkar de överens om att det 
skulle det vara svårt att skilja på kontroll och rådgivning. På länsstyrelsen hävdar man att ”i 
själva begreppet tillsyn så innefattas det av råd och information”. På kommunen säger den 
intervjuade personen att ”begreppet rådgivning och information är så väldigt brett och det 
ingår i tillsynsdelen”.   
 
Som jag tolkar det utifrån miljöbalken och utifrån hur tillsynsmyndigheterna resonerar, 
hänger tillsyn och rådgivning och information väl samman i begreppet och är dessutom 
viktiga delar i miljöarbetet. Vanligen uppkommer en hel del frågor från verksamhetsutövarna 
när tillsynspersonerna är ute på anläggningarna. På länsstyrelsen menar man att ”då kan jag 
inte bara säga att det där är fel och det där är fel jag måste ha någon vidarekoppling mot 
lösning på problemet”. Enligt personen på länsstyrelsen är den praktiska delen, när 
tillsynsmyndigheten inspekterar och följer upp vad företaget har åstadkommit sen sist, den 
minsta delen av tillsynsarbetet. På länsstyrelsen berättar den intervjuade personen att den 
mesta tiden går åt till pappersgranskande från myndighetens sida. Personen på kommunen 
svarar liknande på frågan om det skulle vara bättre från myndighetens sida att enbart utföra 
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tillsyn ”det skulle vara konstigt att bara komma och inspektera och inte ge någon feedback på 
hur de kan lösa det hela”. På kommunen tillägger man också att ”den rådgivningen som vi 
kan ge blir lite allmänt och egentligen mer hur man kan söka hjälp på annat håll”. 
 
Att tillsynsmyndigheten ”dessutom” skall bedriva rådgivning, information och liknande 
verksamhet, menar Johannesson och Johansson (2000), innebär inte nödvändigtvis att 
rådgivning, information etc. inräknas i själva begreppet tillsyn. I min studie visar det sig 
tvärtom, det vill säga att både på länsstyrelsen och på kommunen är man väldigt överens om 
att man inte delar upp dessa. Detta tycker jag visar på oklarheter hur man ska tolka vad 
information och rådgivning egentligen innebär. 
 
I sin rapport skriver Johannesson och Johansson (2000) att det varierar vad de centrala 
myndigheterna anser skall prioriteras, även om kontroll av att reglerna efterlevs överlag anses 
som viktigast. Vidare skriver de i rapporten att de kommunala tjänstemännen anser att båda 
delarna är lika viktiga men att fler uppger att kommunerna i verkligheten prioriterar 
regelefterlevnad framför information/rådgivning. Min uppfattning av det som framgår av 
mina intervjuer är att de båda tillsynspersoner inte prioriterar vare sig tillsynsbiten eller den 
rådgivande och informativa delen. De ser snarare uppgifterna som något som hör ihop. Man 
kan inte bara komma och inspektera man måste kunna ge någon slags vägledning till 
företagen också. 
 

Finns det något som kan eller bör förbättras eller utvecklas i kontakten mellan 
tillsynsmyndighet och företag? 
Den här frågan ställdes för att jag tyckte det var intressant att se om det finns någon potential 
för att utveckla samarbetet mellan företagare och tillsynsmyndighet för att nå ett förbättrat 
miljösamarbete. I rapporten ”50 miljöinspektörers erfarenheter av miljöbalken” skriver Berg 
(2003) att arbetet med miljöfrågor känns mer meningsfullt när inspektören kan arbeta mer 
enhetligt med ett tillsynsobjekt. Då det blir fråga om att aktivt arbeta för en bättre miljö 
snarare tillsammans med verksamhetsutövaren än att arbeta emot en dålig miljö.  
 
Det som tydligt visade sig genom alla tre intervjuerna var att de alla faktiskt efterfrågade mer 
kontakt mellan myndighet och företag. Personen på länsstyrelsen ansåg att ”en bättre dialog 
med vissa företag skulle göra väldigt mycket för miljön”. På kommunen svarade 
tillsynspersonen att ”det vore jätte roligt om man kunde ha mer samarbete med dem och jobba 
ihop mot gemensamma mål, men det är svårt”. Den intervjuade personen på företaget 
instämde också på denna linje att ”hade man haft mer ihållande kontakt så skulle det kännas 
mer naturligt att vända sig till myndigheten”. 
 
I Bergs rapport (2003) poängterar man den rådande resursbristen inom tillsynsverksamheten. 
Berg (2003) skriver att miljöinspektörerna framhåller att mer resurser måste avsättas, för 
rådgivning till exempel. På samma sätt i mina intervjuer betonar de båda tillsynspersonerna 
att det råder både tids och resursbrist. På länsstyrelsen säger man att allt är fråga om tid. 
”Skulle vi ha hur mycket tid som helst så skulle vi kunna ha mer rådgivande verksamhet. 
Personen berättar vidare att ju mindre tid man har och ju mindre resurser man får desto mer 
får man gå på de hårda kärnpunkterna. ”Det är inte så miljöfrämjande direkt.” På kommunen 
uttrycker man också att ”det är en tidsfråga och resursbrist”. Personen menar vidare att de får 
ta det som akut hela tiden. ”Hade man mer tid till att ägna sig åt de företag man har så skulle 
det man kunna ha mycket mer utbyte med dem.” Min tolkning av detta är att 
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tillsynsmyndigheten egentligen skulle kunna ha mer rådgivande verksamhet om det bara fanns 
mer tid. Egentligen så skulle företagen kunna få mer stöttning än vad de faktiskt får. 
 
En intressant iakttagelse som också kom fram under intervjuerna var att både personen från 
företaget och personen på kommunen upplevde liknande kommunikationssvårigheter. 
Personen på företaget tyckte att ”det känns ofta som att myndigheten pratar ett annat språk”. 
”När mötet är klart känns det inte klargjort. Ibland har man nog inte förstått vad det var vi 
skulle göra.” 
 
Liknande uttryckte man på kommunen att ”ibland pratar vi över huvudet på varandra och det 
är ju vise versa också”. ”För dom är ju väldigt inriktade på sin bransch och svänger sig med 
sina olika ord och tekniska beskrivningar, som jag inte har en aning om och det kan ju bli lite 
galet.” 
 
Som jag ser det finns det en stor potential till ett förbättrat miljösamarbete. Hindret är dock 
stort, det saknas både tid och resurser. Alla de intervjuade personerna anser att det behövs 
förbättringar inom kommunikationen samt att de skulle vilja ha mer kommunikation med 
varandra. Med både tids och resursbrist inom tillsynsverksamheten så upplever man att man 
inte arbetar så miljöfrämjande som man egentligen skulle vilja. 
 

Finns det något som fungerar extra bra i kontakten mellan tillsynsmyndighet och 
företag?  
Det känns som om det nästan alltid diskuteras problem när man studerar olika saker. Därför 
tyckte jag att det var intressant att lyfta fram även det som företaget och myndigheterna 
upplever att fungerar extra bra för att det är något som bör bevaras och värnas om framöver. 
 
Personen på företaget tycker att tillsynsmyndigheten är bra att ha att göra med. ”Kommunen 
och länsstyrelsen är lättillgängliga och de försöker prata på vårat språk.” 
 
På kommunen säger man att ”det är väldigt beroende på företaget”. Vissa företag är 
kanonduktiga och man har jättebra kontakt med dem för att de själva kontaktar oss så fort det 
är någonting.” Det är inte så, menar personen på kommunen, att det generellt är någonting 
som fungerar speciellt bra utan det är vissa företag som är väldigt duktiga ”som det är riktigt 
roligt att jobba med”. Dessa företag kommer själva med en massa nya idéer och förslag på 
saker de kan förbättra. Personen på kommunen säger att ”de ser inte lagen som deras motto 
utan de vill göra ännu bättre än vad lagen säger, och jobbar mycket för miljön”. Framförallt 
tycker dessa företag att det är roligt och de har ett stort intresse, säger den intervjuade 
tillsynspersonen. Vidare menar man på kommunen att det är väldigt individbaserat också. Är 
det någon som är miljöansvarig på ett företag och är väldigt engagerad och får tid, pengar och 
resurser från företagsledningen ”då blir det ju jätte bra”. ”Då är det ju roligt också. Det blir 
en positiv arbetssituation för båda parter.”  
 
Personen som intervjuades på länsstyrelsen informerade om sitt tidigare arbete på kommunen 
då de hade tillsynsträffar för företagen ”det tyckte jag var kalas bra och företagarna också”. 
Tillsynsträffarna gick ut på att man samlade företagarna och informerade dem om något nytt 
som hade kommit och som berörde de flesta ”och så fikade de och pratade med varandra det 
var jätte bra”. 
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Slutsats  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om tillsynspersoner och 
företagare har olika upplevelser av tolkning och tillämpning av lagen om tillsyn (miljöbalken 
26 kap § 1) med fokus på information och rådgivning till privata företag. 
 
Vad för slags information och råd som verksamhetsutövaren får handlar framförallt om lagar 
och regler. Tillsynsmyndigheten ger inga konkreta råd om det inte gäller lagstiftning. De kan 
också indirekt ge konkreta tips på hur verksamhetsutövaren kan gå tillväga, genom att bl.a. 
tipsa om andra åtgärder som genomförts, bara de ger flera alternativ och företagen själva 
väljer vad de anser vara bästa lösningen.  
 
Vad det gäller verksamhetsutövarens förväntningar på information och rådgivning tyder 
resultaten på att det verkar råda en hel del förvirring om vad information och rådgivning från 
tillsynspersoner egentligen innebär. Tillsynsmyndigheten upplever att företagare förväntar sig 
att få konkret information och paketlösningar. Att företaget i sin tur upplever att de oftast får 
ut det de förväntat sig tyder på att de inte alltid får svar på det som de förväntat sig. Det kan 
betyda att de inte riktigt vet vad de kan få för slags information och råd. Företagares 
efterfrågan på information och råd verkar vara större än vad tillsynsmyndigheten bidrar med. 
Tillsynsmyndigheten verkar på det klara med att de inte får informera om vad som helst och 
hur som helst medan många företagare ber om konkreta upplysningar.  
 
Som de båda tillsynspersonerna upplever det så är det vanligt att företag ber om råd och 
information. Många företag upplever att de är beroende av att få stöttning av 
tillsynsmyndigheten, för att komma framåt i sitt miljöarbete. Tillsynsmyndigheten menar 
däremot att allt handlar om intresse. De upplever att många företag inte är tillräckligt 
intresserade av att arbeta med miljöfrågor.  
 
Det verkar råda en del oenigheter huruvida information och rådgivning hänger samman med 
begreppet tillsyn. Min studie visar dock att de båda tillsynspersoner som intervjuades inte 
prioriterar vare sig tillsynsbiten eller den rådgivande och informativa delen. De ser 
uppgifterna som något som hör ihop.  
 
Vad som kan eller bör förbättras eller utvecklas i kontakten mellan tillsynsmyndighet och 
företag var de intervjuade personerna ganska eniga om. Alla tre personerna efterfrågade mer 
kontakt mellan myndighet och företag. Det finns det en stor potential till ett förbättrat 
miljösamarbete. Hindret är dock stort, det saknas både tid och resurser. De intervjuade 
personerna upplever också att det behövs förbättringar inom kommunikationen samt att de 
skulle vilja ha mer kommunikation med varandra. Med både tids och resursbrist inom 
tillsynsverksamheten så upplever man att man inte arbetar så miljöfrämjande som man 
egentligen skulle vilja. Tillsynsmyndigheten skulle kunna ha mer rådgivande verksamhet om 
det bara fanns mer tid. Egentligen så skulle företagen kunna få mer stöttning än vad de 
faktiskt får. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
Myndigheterna 

1. Vad för slags information och råd ger tillsynsmyndigheten till verksamhetsutövaren? 
2. Finns riktlinjer eller är det upp till myndighetspersonen att avgöra det? 
3. Finns det någon gräns för vad som får sägas och inte? 
4. Kan man rekommendera någonting, vad de ska göra? 
5. Vad är det som gör att man inte väljer att ge några konkreta råd? 
6. Vad för slags information och rådgivning brukar verksamhetsutövaren förvänta sig att 

få ifrån tillsynsmyndigheten? 
7. Har de många gånger orimliga förväntningar? 
8. Finns det någon situation som kan begränsa er uppgift att ge råd och information till 

verksamhetsutövaren? (t ex något som gör att man ställas till svars på något sätt) 
9. Är det vanligt att verksamhetsutövaren ber er om råd och hjälp? 
10. Är det vanligt att verksamhetsutövaren får råd och hjälp? 
11. Skulle det vara bättre från myndigheternas sida att enbart utföra tillsyn och att någon 

annan hade hand om rådgivning och information? 
12. Brukar ni skicka verksamhetsutövaren till någon annan för frågor och information?  
13. Finns det någon svårighet i att fungera som tillsynsperson när man både ska utföra 

tillsyn och ge råd och information till företagaren? 
14. Ser du något som bör/kan förbättras/utvecklas i kontakten mellan tillsynsmyndighet 

och företag? 
15. Ser du några delar av kontakten mellan tillsynsmyndighet och företag som bör lyftas 

fram, för att de fungerar extra bra? 
 
Företaget 

1. Vad för slags information och råd upplever ni att ni får från tillsynsmyndigheten? 
2. Verkar det finnas någon gräns för vad som får sägas och inte?  
3. Vad för slags information och rådgivning förväntar ni er att få ifrån 

tillsynsmyndigheten?  
4. Verkar det finnas någon situation som kan begränsa tillsynsmyndighetens uppgift att 

ge råd och information till verksamhetsutövaren? 
5. Är det vanligt att ni ber tillsynsmyndigheten om råd och hjälp?  
6. Är det vanligt att ni får råd och hjälp av tillsynsmyndigheten? 
7. Vad skulle det kunna bli för konsekvenser för företaget om tillsynsmyndigheten inte 

får ge råd och information?  
8. Brukar tillsynsmyndigheterna skicka er till någon annan för råd och info? 
9. Skulle ni vilja att det fungerade på något annat sätt med information och rådgivning? 

(T.ex. enbart tillsyn från myndigheten och att rådgivning och info lades på någon 
annans bord?) 

10. Ser du något som bör/kan förbättras/utvecklas i kontakten mellan tillsynsmyndighet 
och företag? 

11. Ser du några delar av kontakten mellan tillsynsmyndighet och företag som bör lyftas 
fram, för att de fungerar extra bra? 

 


