
    Stockholm den 12 oktober 2016 

R-2016/1505 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Miljö- och energidepartementet 

 

M 2016:04 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges advokatsamfund har genom inbjudan den 31 augusti 2016 beretts tillfälle att 

lämna synpunkter under hand till Miljötillsynsutredningen avseende enhetliga och 

effektiva system för miljötillsyn och sanktioner (Dir. 2016:32).  

 

Inledning 

 

Advokatsamfundet välkomnar en översyn av organisationen och ansvarsfördelningen 

beträffande tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet. Det är angeläget att 

belysa och analysera de oklarheter och olikheter av tillämpningen som påtalas i 

kommittédirektivet. Ur Advokatsamfundets perspektiv är följande aspekter av särskild 

principiell betydelse. 

 

Effektiviteten i tillsynsarbetet 

 

Enligt Advokatsamfundets mening är det önskvärt om utredningen kan fokusera på de 

frågeställningar som leder till reellt effektivitetshöjande åtgärder, t.ex. genom utveckling 

av nya och förbättrade metoder för den operativa tillsynen, ökad digitalisering och 

effektivare arbetsformer i övrigt. Effektiviteten i tillsynsarbetet gynnas vidare av ett 

enhetligt och förutsebart arbetssätt utan skillnader som enbart förklaras av var 

verksamheten geografiskt är belägen eller vilken myndighet som utövar tillsynen.   

 

Kostnaderna för tillsynen 

 

Såvitt Advokatsamfundet förstår kan redan dagens tillsynsavgifter vara starkt betungande 

för näringslivet, särskilt för små och medelstora företag. Tillsynsavgifter till olika 
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myndigheter kan där utgöra en kritisk kostnadspost, särskilt som denna post ökar i en 

situation när frågan, som är föremål för tillsynsåtgärden, är av en viss komplexitet. 

Allvaret i situationen kan även ställas på sin spets i situationer då två eller flera 

myndigheter har till uppgift att utöva tillsyn eller på annat sätt tillvarata allmänna 

intressen parallellt med varandra. 

 

I frågan om kostnaderna för tillsynen är den effektivitetsaspekt som nämnts ovan av stor 

betydelse. Ett väl genomtänkt förslag som starkt bidrar till att effektivisera tillsynen bidrar 

till att den samlade kostnadsbelastningen på företag och andra verksamhetsutövare kan 

minskas. Därutöver bör övervägas om det finns skäl att precisera när avgiften för tillsynen 

bör begränsas i en situation där verksamhetsutövare tillvaratar sina intressen på ett sätt 

som förväntas kunna ske i en rättsstat som tillträtt den Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (”Europakonventionen”). 

Det är enligt Advokatsamfundet viktigt att den potentiella skyldigheten att ersätta 

myndigheternas tillsynsarbete inte får leda till att en enskild undandrar sig att invända mot 

eller ifrågasätta en myndighets tillsynsåtgärder. 

 

Principen om förbud mot självangivelse (self incrimination) 

 

Advokatsamfundet har uppmärksammat att det under rubriken ”Den särskilda utredarens 

uppdrag” anges följande (direktivets s. 3 nederst): 

 

”I miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn. Syftet med tillsynen är att säkerställa 

att bestämmelser i miljöbalken och dess förordningar följs samt att domar och 

beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs. Verksamhetsutövarnas 

egenkontroll är en viktig del i detta system”. 

 

Artikel 6 i Europakonventionen reglerar rätten till en rättvis rättegång innehållande bl.a. 

förbud mot att avkräva en enskild uppgifter som kan användas mot denne i en rättegång 

om ansvar. Saken utreddes i någon mån i Miljöbalkskommitténs delbetänkande 

SOU 2004:37 s. 293 ff., till vilket även hänvisats i SOU 2011:86 s. 126, vari det 

bedömdes att någon särskild lagstiftning på tillsynsområdet inte behövdes. Enligt 

Advokatsamfundet bör utredningarnas ståndpunkter i detta avseende granskas kritiskt i 

ljuset av de direktiv som nu har lämnats till utredaren.  

 

Härvid kan särskilt uppmärksammas Saunders-domen från Europadomstolens rikliga 

praxis (mål nr 19187/91, dom den 17 december 1996). Det målet rörde en offentlig 

undersökning om aktiekurser hade manipulerats vid en stor transaktion. Enligt nationell 

lag var den ledande befattningshavaren i ett av de berörda bolagen, Saunders, skyldig att 

besvara frågorna i utredningen. De uppgifter han lämnade ledde till åtal och användes 

sedermera som bevisning mot honom i rättegången. Europadomstolen ansåg att detta var i 

strid mot rätten att inte behöva ange sig själv. Europadomstolen har kommit till samma 

slutsats i ett annat mål som rörde utredning kring aktiekursmanipulation, där personer som 

hördes och var skyldiga att uttala sig också kom att åtalas på grundval av de uppgifter de 

varit skyldiga att lämna (I.J.L, GMR och AKP mot Förenade Konungariket, mål nr 
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29522/95, 30056/96 och 30574/96, dom den 19 september 2000). I svensk praxis har 

principen om att inte behöva ange sig själv t.ex. ansetts ge en person som ålagts att 

beediga konkursbouppteckning rätt att vägra att avlägga ed över uppgifter som skulle 

avslöja att han begått brott och som kunde användas mot honom i en efterföljande 

rättegång (NJA 2001 s. 563). 
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