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Förord 
Skogsstyrelsen har haft regeringens uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket 
och efter samråd med berörda intressenter, bland annat Sveriges Kommuner och 
Landsting samt representanter för skogsbruket och naturvården göra en bedöm-
ning av om det är lämpligt att ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 
kap. miljöbalken överförs från kommunerna till Skogsstyrelsen. Bakgrunden till 
uppdraget var att 2003 lämnade Skogsstyrelsen ett förslag till regeringen om just 
ändrad tillsyn avseende 9 kap miljöbalken för skogsbruksåtgärder.  

Skogsbruk som övergripande begrepp innefattar ett stort antal verksamheter och 
åtgärder. Allt från produktion av skogsodlingsmaterial till transporter av färdiga 
produkter, t.ex. sågat timmer. Avgränsningen i denna utredning avser endast vad 
som kan anses som skogsbruksåtgärder och som omfattas av skogsvårdslagen och 
som bedrivs på mark som omfattas av skogsvårdslagen. 

Utredningen redovisar tre alternativ. Förstahandsalternativen är att ansvaret ligger 
kvar hos kommunen (alt A) eller går över till Skogsstyrelsen (alt B). Eftersom 
Skogsstyrelsen tidigare i höstas fick regeringsuppdraget ”en dörr in” redovisas 
även detta som ett alternativ (C). 

Förslaget som lämnas över till regeringen och som vi är överens med Naturvårds-
verket om är att ansvaret bör ligga kvar hos kommunerna enligt alternativ A men 
att den fortsatta hanteringen av dessa ärenden utreds inom alternativ C (”en dörr 
in”). 
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Sammanfattning 
Regeringen gav Skogsstyrelsen i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket och 
efter samråd med berörda intressenter, bland annat Sveriges Kommuner och 
Landsting samt representanter för skogsbruket och naturvården göra en bedöm-
ning av om det är lämpligt att ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 
kap. miljöbalken överförs från kommunerna till Skogsstyrelsen. Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2011. 

Uppdraget har genomförts av en projektgrupp inom Skogsstyrelsen. Till gruppen 
har funnits en resursperson från Naturvårdsverket samt en referensgrupp med re-
presentanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Skogsindustrierna, LRF, 
Länsstyrelsen, i Jönköpings län, Bollnäs kommun, Naturskyddsföreningen och 
WWF. Inom ramen för uppdraget skickades en enkät ut till några kommuner och 
länsstyrelser samt några av Skogsstyrelsens distrikt. Syftet med enkäten var 
främst att få en bild av hur tillsynen enligt 9 kap miljöbalken avseende skogs-
bruksåtgärder från kommunernas sida ser ut i dag.  

Skogsbruk som övergripande begrepp innefattar ett stort antal verksamheter och 
åtgärder. Allt från produktion av skogsodlingsmaterial till transporter av färdiga 
produkter, t.ex. sågat timmer. Avgränsningen i denna utredning avser endast vad 
som kan anses som skogsbruksåtgärder och som omfattas av skogsvårdslagen och 
som bedrivs på mark som omfattas av skogsvårdslagen. I utredningen finns dessa 
åtgärders miljöpåverkan kort beskrivna. 

När det gäller frågan om gränsdragningen ska ske utifrån mark som omfattas av 
skogsvårdslagen eller utifrån skogsbruksåtgärder som omfattas av skogsvårdsla-
gen har gruppen funnit att det bör göras utifrån skogsbruksåtgärder som omfattas 
av skogsvårdslagen.  

Operativa tillsynsmyndigheter för efterlevnaden av 9 kap miljöbalken är länssty-
relsen eller den kommunala nämnden. Länsstyrelsen har obligatoriskt tillsynsan-
svar för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen får överlåta sin 
tillsyn till kommunen om denna begär det. För övriga miljöfarlig verksamheter är 
den kommunala nämnden tillsynsmyndighet. Skogsbruksåtgärder är normalt var-
ken tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Det innebär att det 
är den kommunala nämnden som är operativ tillsynsmyndighet. Det innebär också 
att det vanligtvis inte finns någon skyldighet för den som ska vidta en skogsbruks-
åtgärd, enligt reglerna för miljöfarlig verksamhet, att kontakta tillsynsmyndighe-
ten varken före, under eller efter arbetets bedrivande. 

Utredningen redovisar tre alternativ. Förstahandsalternativen är att ansvaret ligger 
kvar hos kommunen (alt A) eller går över till Skogsstyrelsen (alt B). Eftersom 
Skogsstyrelsen tidigare i höstas fick regeringsuppdraget ”en dörr in” har gruppen 
även tagit med detta som ett alternativ (C). För – respektive nackdelar för de olika 
alternativen finns redovisade under avsnitt 11. 

Skogsstyrelsen förslår alternativ A (ansvaret oförändrat) och att den fortsatta 
hanteringen av dessa ärenden utreds inom alternativ C (”en dörr in”). De främsta 
argumenten för att inte föreslå ändrat ansvar är följande: 
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− Omfattningen av den kommunala tillsynen avseende miljöfarlig verksam-
het för skogsbruksåtgärder bedöms idag vara liten. 

− Ändrad tillsyn avseende 9 kap miljöbalken löser bara en del av problemet 
då skogsbruksåtgärder även berörs av regler i andra delar av miljöbalken. 

− Ändrad tillsyn kan skapa nya gränsdragningsproblem. 

− Ändrad tillsyn ger troligen inga särskilda positiva effekter för markägaren. 
Få skogsägare har ”drabbats” av dubbel tillsyn. 

− Ändrad tillsyn kräver ganska omfattande regeländringar. 

− I princip samtliga som svarat på rapportförslaget har förordat alternativ A 
(oförändrad tillsyn) eller alternativ C (”en dörr in”). 

− Nackdelarna med ändrad tillsyn bedöms klart överväga fördelarna. 
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1. Inledning 

1.1 Uppdraget 
Skogsstyrelsen har i regleringsbrev för budgetår 2010 fått följande uppdrag: 

Tillsyn enligt miljöbalken kap. 9 av verksamhet på mark som omfattas av skogs-
vårdslagen 

Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket och efter samråd med berörda 
intressenter, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter 
för skogsbruket och naturvården göra en bedömning av om det är lämpligt att 
ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 kap. miljöbalken överförs från 
kommunerna till Skogsstyrelsen. I bedömningen ska för- respektive nackdelar för 
såväl den enskilde markägaren som för myndigheterna beskrivas. Konsekvenser i 
form av kostnader för den enskilde markägaren och för myndigheterna, tillsynens 
finansiering samt behovet av kompetensförstärkning och central tillsynsvägled-
ning ska belysas. Gränsdragningsproblem som kan uppkomma i enskilda fall 
mellan kommunernas tillsynsansvar enligt miljöbalken och den tillsyn som Skogs-
styrelsen föreslås utöva ska också belysas. I detta ska även ingå att utreda om en 
gränsdragning ska ske utifrån mark eller åtgärd som omfattas av skogsvårdslagen 
(1979:429). Om den samlade bedömningen är att en förändring av tillsynsansva-
ret enligt uppdraget är lämpligt att genomföra ska förslag på författningsänd-
ringar samt konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvens-
utredning vid regelgivning lämnas. Arbetet ska samordnas och redovisas av 
Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödeparte-
mentet) senast den 31 mars 2011. 

1.2 Bakgrund till uppdraget 
Den 25 augusti 2003 lämnade Skogsstyrelsen till regeringen ett ”Förslag om änd-
rade tillsynsregler avseende skötsel av skog”. Skogsstyrelsen föreslog därvid att 
det skulle göras en ändring vad gäller tillsynen enligt miljöbalken på så sätt att 
dåvarande skogsvårdsstyrelsens tillsynsansvar också skulle komma att omfatta 
9 kap. miljöbalken vad gäller verksamhet på mark som omfattas av bestämmel-
serna i skogsvårdslagen (1979:429). 

Den 9 mars 2004 och den 3 maj 2004 gick förslaget ut på remiss från Miljöde-
partementet till organisationer och myndigheter. Många av remissinstanserna till-
styrkte förslaget, men med krav på ökad tydlighet. Vissa remissinstanser var där-
emot tveksamma och hänvisade i stället till ökad samverkan mellan tillsynsmyn-
digheterna. Förslaget fick dock inga ytterligare efterverkningar. 

1.3 Norafallet 
Det s.k. Norafallet kan på visst sätt sägas vara en del av bakgrunden till det aktu-
ella uppdraget. Det lämnas därför här en kort presentation av fallet. 
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Den 17 december 1996 beslutade kommunfullmäktige i Nora kommun en revide-
ring av taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt dåvarande 
miljöskyddslagen. Beslutet innebar att det under rubriken "Skogsbruk" infördes 
taxor för tillsyn beträffande föryngringsavverkning, markberedning och dikning. 

Beslutet överklagades, i allt väsentligt på den grunden att de angivna verksamhe-
terna inte kunde anses vara miljöfarlig verksamhet. I dom den 23 juni 2003 fast-
ställde emellertid Regeringsrätten att Nora kommun hade rätt att fatta det ifråga-
varande taxebeslutet. 

Regeringsrätten menade i sin dom bl.a. att om i marken naturligt förekommande 
ämnen genom t.ex. en avverkning tillförs grundvatten och närbelägna vattendrag 
är detta att se som en förorening om det leder till olägenheter. 

1.4 Avgränsning 
Avgränsning i denna utredning avser endast vad som kan anses som skogsbruks-
åtgärder och som omfattas av skogsvårdslagen och som bedrivs på mark som om-
fattas av skogsvårdslagen. 

1.5 Genomförande 
Uppdraget har genomförts av en projektgrupp inom Skogsstyrelsen. Till gruppen 
har knutits en resursperson från Naturvårdsverket samt en referensgrupp med re-
presentanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Skogsindustrierna, LRF, 
Länsstyrelsen, i Jönköpings län, Bollnäs kommun, Naturskyddsföreningen och 
WWF. Inom ramen för uppdraget har en enkät skickats ut till några kommuner 
och länsstyrelser samt några av Skogsstyrelsens distrikt. Syftet med enkäten har 
främst varit att få en bild av hur tillsynen avseende skogsbruksåtgärder från kom-
munernas sida ser ut i dag. 

Referensgruppen har träffats vid två tillfällen. Därutöver har flera kontakter före-
kommit mellan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Under december 2010 
skickades ett förslag ut på remiss till referensgruppen och övriga berörda intres-
senter som fick del av frågeunderlaget. 
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2. Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 
miljöbalken 

Med miljöfarlig verksamhet avses  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp 
än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller 
grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, jonise-
rande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.1 

Att en verksamhet i miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet innebär 
inte nödvändigtvis att den därmed är farlig för människors hälsa eller för miljön. 
Att en företeelse omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet innebär endast att 
miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet är tillämpliga på verksamheten i 
fråga. Enbart det faktum att t.ex. användning av mark ”kan medföra olägenhet” 
räcker för att det är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet. 

Skogsbruksåtgärder innebär i allmänhet användning av mark. Sådan användning 
kan genom förorening av mark medföra i vart fall olägenhet för miljön (jfr vad 
som angetts ovan om Regeringsrättens dom). Skogsbruksåtgärder kan därför 
många gånger definitionsmässigt vara att anse som miljöfarlig verksamhet. 

2.1 Tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet som t.ex. typiskt sett har större påverkan på omgivningen 
är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Sådan verksamhet är specificerad i bilagan 
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Skogs-
bruksåtgärder som omfattas av skogsvårdslagen förekommer inte i denna bilaga. 
Däremot är anläggning för lagring av timmer, beroende på storleken, tillstånds- 
eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Dock omfattas inte timmerlagring 
i samband med avverkning normalt av tillstånds- eller anmälningsplikten eftersom 
de i regel inte är en ”anläggning för” lagring av timmer. För det krävs, enligt 
rättspraxis, att åtminstone någon åtgärd av teknisk natur har vidtagits för att möj-
liggöra verksamheten. Vid tillfällig timmerlagring direkt på marken i avvaktan på 
borttransport har normalt inte någon åtgärd av teknisk natur vidtagits (t.ex. hård-
gjord yta, bevattningssystem, etc.). För markägarens husbehovstäkt för t.ex. väg-
bygge gäller anmälningsplikt till kommunen för miljöfarlig verksamhet om den 
totala mängden naturgrus är mer än 10 000 ton eller om den totala uttagna mäng-
den berg överstiger 10 000 ton. 

                                                 
1 9 kap. 1 § miljöbalken 
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Enligt 9 kap. 6 § 4 p. 2 st. miljöbalken kan tillsynsmyndigheten i det enskilda fal-
let förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd om verksamheten 
medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Skogsstyrelsen känner dock inte till något fall där 
skogsbruksåtgärder har varit föremål för ett sådant föreläggande. 

Observera att tillstånd kan krävas för skogsbruksåtgärder enligt 7 kap. 28 a § 
(Natura 2000) miljöbalken, dvs. om verksamheten eller åtgärden på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första 
stycket 1 eller 2 miljöbalken. 
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3. Skogsbruksåtgärder som omfattas av 
skogsvårdslagen 

Skogsbruk som övergripande begrepp innefattar ett stort antal verksamheter och 
åtgärder. Allt från produktion av skogsodlingsmaterial till transporter av färdiga 
produkter, t.ex. sågat timmer. Som nämnts ovan under Avgränsning avser denna 
utredning dock endast vad som kan anses som skogsbruksåtgärder som omfattas 
av skogsvårdslagen och som bedrivs på mark som omfattas av skogsvårdslagen. 

I uppdraget ingår att bedöma åtgärder och mark som omfattas av skogsvårdslagen. 
För att bedöma vilka åtgärder som omfattas av skogsvårdslagen har man att stude-
ra skogsvårdslagens olika bestämmelser. Från 1 § som allmänt talar om att skogen 
ska skötas till mer konkreta bestämmelser om anläggning av skog, skötsel av skog 
och avverkning av skog. Viss ledning får man också i den uppräkning av åtgärder 
som finns i 2 kap. 10 § miljötillsynsförordningen Där anges avverkning, hygges-
behandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvä-
gar, skogsgödsling och skogsmarkskalkning som exempel på skogsbruksåtgärder. 
Reglerna i förordningen är i första hand till för att avgöra om anmälan för samråd 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska göras till Skogsstyrelsen eller till länsstyrelsen, 
men de ger ändå en ganska god bild av vad som är åtgärder som omfattas av 
skogsvårdslagen. 

Begreppet skogsbruksåtgärder är och har varit av stor betydelse vid hantering av 
reglerna om samråd enligt miljöbalken. Enligt projektgruppens mening har be-
greppet fungerat väl. Det har knappast uppkommit några praktiska problem när 
det gällt att bestämma om viss åtgärd/verksamhet har varit att anse som en skogs-
bruksåtgärd eller något annat. 
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4. Mark som omfattas av 
skogsvårdslagen 

I 2 § skogsvårdslagen finns väl avgränsade definitioner på skogsmark, produktiv 
skogsmark och skogligt impediment. Definitionsmässigt är begreppet mark som 
omfattas av skogsvårdslagen därför ganska lätt att hantera. Emellertid torde på 
mark som omfattas av skogsvårdslagen kunna bedriva verksamhet av varjehanda 
slag, såväl av skogsbrukskaraktär som av annan sort. Av 2 a § skogsvårdslagen 
framgår vidare att mark, som definitionsmässigt, enligt 2 § är skogsmark, i vissa 
fall ändå inte ska anses som skogsmark. Exempel på detta är när mark tagits i an-
språk för ett annat ändamål än virkesproduktion. 

Sammantaget leder vad som angetts ovan till att begreppet mark som omfattas av 
skogsvårdslagen i detta sammanhang känns, i vart fall sett för sig själv, mindre 
klart och entydigt än verksamhet som omfattas av skogsvårdslagen. 
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5. Skogsbruksåtgärder som omfattas av 
skogsvårdslagen och dessas 

miljöpåverkan 
I avsikt att identifiera hur skogsbruksåtgärder kan medföra effekter som kan leda 
till bedömningen att det rör sig om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbal-
ken lämnas nedan en redovisning av dels olika skogsbruksåtgärder som omfattas 
av skogsvårdslagen, dels miljöpåverkan som kan komma i fråga vid sådana åtgär-
der. Beskrivningen av miljöpåverkan nedan är avsedd att vara endast en beskriv-
ning av sådan påverkan som kan uppkomma. Den innefattar således ingen be-
dömning av om ifrågavarande åtgärder är normalt förekommande eller är att be-
trakta som miljöfarlig verksamhet eller inte. 

5.1 Avverkning 
I begreppet avverkning innefattas såväl föryngringsavverkning som röjning och 
gallring. Efter en mer omfattande avverkning, t.ex. föryngringsavverkning, stiger 
normalt grundvattnet. Detta kan motverkas genom en s.k. skyddsdikning (se 
nedan), men man måste räkna med att genom förändrade grundvattenförhållanden 
kan i marken befintliga ämnen komma i rörelse och förflyttas till grund- och yt-
vatten med olägenheter, t.ex. grumling, som följd. När avverkningsrester bryts 
ned frigörs också näringsämnen av olika slag, ämnen som kan rinna ut i vatten-
drag eller nå grundvattnet. Om urlakningen blir kraftig kan det rubba näringsba-
lansen i vattensystemen, vilket kan påverka flora och fauna. 

5.2 Uttag av skogsbränsle (grenar toppar och stubbar) 
Uttag av stubbar kan leda till att sådan påverkan av i marken befintliga ämnen 
som nämnts här ovan förstärks. Uttag av skogsbränsle påverkar också det framtida 
näringsförrådet. Tillgången på växtnäring minskar och risken för försurning ökar. 

5.3 Användning av fordon och maskiner 
I skogsbruket används fordon och maskiner i stor utsträckning. För avverkning 
används t.ex. motorsågar och avverkningsmaskiner (skördare) av olika storlek. 
För transporter använd s.k. skotare av olika storlekar liksom lastbilar och trakto-
rer. Användning av maskiner och fordon kan orsaka miljöpåverkan på olika sätt. 
Körskador kan leda till oavsiktlig markavvattning, övergödning, igenslamning av 
lekbottnar och uttransport av kvicksilver. Mer indirekt kan hjulspår och körskador 
leda till mineralrörelser av samma slag som belysts ovan under ”Avverkning”. 
Hantering av oljor och drivmedel, som förekommer i inte ringa utsträckning i 
samband med användning av fordon och maskiner, kan också påverka miljön. 

5.4 Virkeslagring 
Förutom vid terminaler och industri, som inte omfattas av denna utredning, kan 
virke lagras i anslutning till avverkningsområdet (hygget) samt vid bilväg. Lag-
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ring av stamvirke är i sådana fall normalt av mer kortvarig natur. Lagring inom 
avverkningsområde av grenar och toppar, s.k. GROT, kan däremot ske under 
längre tider. Näringsämnen kan i samband med avrinning från virket påverka 
grundvatten och vattendrag.  

5.5 Bekämpning av skadeinsekter på virke i skogen respektive 
efter bilväg 
Bekämpning av skadeinsekter på virke i anslutning till avverkningsområdet eller 
vid bilväg kan ske på olika sätt. När det gäller risk för påverkan på miljön ska här 
nämnas endast användning av insektsgifter. Vid sådan giftanvändning har främst 
14 kap. miljöbalken betydelse i tillsynshänseende. 

5.6 Skyddsdikning och dikesrensning 
Skyddsdikning innebär grävning av grunda diken i avsikt att under en begränsad 
tid förhindra att grundvattnet efter en avverkning stiger så kraftigt att de nya 
plantorna inte klarar sig. Rensning av ett befintligt dike är vattenverksamhet, men 
får ske utan tillstånd under förutsättning att dikets ursprungliga djup och läge inte 
ändras. All dikningsverksamhet kan leda till påverkan på vattenmiljön, såväl i 
diket som i nedströms befintliga vattendrag. Det kan handla om grumling, men 
även om att näringsämnen, tungmetaller och annat som finns lagrat i jorden kom-
mer ut i vattnet. 

5.7 Föryngringsåtgärder 
Markberedning utförs normalt maskinellt, men kan också utföras manuellt. Mark-
beredning leder till en mer eller mindre kraftig ”omröring” av markens ytskikt. 
Mer eller mindre skadliga ämnen som finns i marken kan därvid komma i rörelse 
med möjliga olägenheter för grundvatten och vattendrag. 

Beståndsanläggning genom plantering och sådd torde i sig inte innebära några 
risker för olägenheter för miljön. Emellertid behandlas plantor ofta med kemiska 
preparat (gift) för att skydda plantorna mot snytbaggeangrepp. Sådan kemisk be-
handling sker vanligen på plantskolan men kan också ske i anslutning till planter-
ing. Preparat och behandling är omgärdade av stränga skyddsföreskrifter och är i 
tillsynshänseende att hänföra under 14 kap. miljöbalken. 

5.8 Skogsgödsling, askåterföring och kalkning 
Gödsling utförs för att höja kvävehalten och därmed åstadkomma en snabbare 
tillväxt på skogen än normalt. 

Vid gödsling används normalt kvävegödselmedel. Under senare år har emellertid 
granulerat avloppsslam kommit till användning som skogsgödselmedel. Avlopps-
slam innehåller också kväve, om än i avsevärt lägre grad än vanligt kvävegödsel-
medel. Avloppsslam innehåller emellertid också andra näringsämnen, samt tung-
metaller, organiska föreningar, läkemedelsrester m.m. 
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Uttag av skogsbränsle (GROT och stubbar) innebär ett ökat näringsuttag från 
skogsmarken. Som kompensation återförs biobränsleaska till skogsmarken. Aska 
kan förutom för kompensationsgödsling önskade ämnen innehålla även skadliga 
ämnen, t.ex. tungmetaller. Askåterföringen bör ske på så sätt att oönskade effekter 
inte uppstår på den biologiska mångfalden eller på vattenkvaliteten samt att det 
inte sker någon nettotillförsel av tungmetaller till marken.  

Kvävegödsel, slam och aska sprids över skogsmarken, men även mellanlagring av 
sådana preparat på upplag i skog eller längs skogsbilväg bör betraktas som skogs-
bruksåtgärd och beaktas i detta sammanhang. 

Risk för påverkan på miljön vid användning av kvävegödselmedel, slam och aska 
föreligger genom urlakning av mer eller mindre skadliga ämnen till grundvatten 
och ytvatten. 

5.9 Byggande av skogsbilväg och traktorväg 
Byggande av väg i skogen för skogsbruket innebär att stora mängder markmate-
rial flyttas och läggs upp i en vägbank. Grävning av diken och läggning av trum-
mor i vattendrag förekommer också i denna verksamhet, liksom upptagande av 
husbehovstäkt av grus. Gränsen för anmälningspliktig täktverksamhet enligt för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd går vid 10 000 
ton naturgrus.  

Risk för olägenheter för miljön föreligger på samma sätt angetts ovan för markbe-
redning genom att i marken befintliga mer eller mindre skadliga ämnen kan 
komma i rörelse med risk för att beröra grundvatten och vattendrag. 

5.10 Hyggesbränning och naturvårdsbränning 
Skogsbruksåtgärd som kan ha en viss miljöpåverkan. 
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6. Skogsbruksåtgärder som inte 
omfattas av skogsvårdlagen 

Exempel på åtgärder som inte är skogsbruksåtgärder enligt skogsvårdslagen och 
som faller utanför denna utredning är transport av virke från virkesupplag vid 
bilväg till industri/terminal, hantering av virke på virkesterminaler, vattenverk-
samhet enligt 11 kap miljöbalken inklusive markavvattning – med undantag för 
dikesrensning samt lagring av gödselmedel och aska vid terminal. 
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7. Tillsyn 

7.1 Tillsyn enligt miljöbalken 
Tillsynsmyndighetens uppgift är att på eget initiativ eller efter anmälan i nödvän-
dig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt sådana föreskrif-
ter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse2. 

Tillsynsmyndighet ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande 
verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. 

Att tillsyn ska ske i nödvändig utsträckning innebär ett ansvar för myndigheten att 
utifrån tillsynsbehoven använda sina resurser på bästa sätt. Bedömning av till-
synsbehov görs främst mot bakgrund av miljöbalkens syfte3 och de av riksdagen 
beslutade miljökvalitetsmålen.  

Tillsyn enligt miljöbalken delas upp i operativ tillsyn och tillsynsvägledning. 

7.1.1 Operativ tillsyn 

Operativ tillsyn enligt miljöbalken är sådan tillsyn som utövas direkt gentemot 
den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en 
åtgärd.4. Vid sidan av länsstyrelserna och de kommunala nämnderna finns 
ytterligare tio olika operativa tillsynsmyndigheter.  

En stor del av länsstyrelsens obligatoriska tillsynsansvar kan överlåtas till den 
kommunala nämnden om den begär det.5 Länsstyrelsens tillsyn över tillståndsplik-
tig miljöfarliga verksamhet har i stor utsträckning överlåtits till de kommunala 
nämnderna.  

För att tillsynsmyndigheten på ett bra sätt ska kunna prioritera bland tillsynsbeho-
ven och kunna använda sina resurser på ett optimalt sätt behövs en systematisk 
planering. Viktiga delar i tillsynsplaneringen är  

• behovsutredning6, 
• tillsynsplan7,  
• uppföljning och utvärdering av planering och utförd tillsyn, och 
• att lära av erfarenheterna inför nästa planering för att kunna förbättra 

tillsynen. 

Underlaget för tillsynsplanen är bl.a. tillsynsmyndighetens utredning om tillsyns-
behovet inom sina ansvarsområden (behovsutredning). Resultatet av planerings-
processen är den årliga tillsynsplanen. Tillsynsplanen visar vilka resurser och vil-
                                                 
2 26 kap. 1 § miljöbalken. 
3 1 kap. 1 § miljöbalken. 
4 1 kap 3 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 
5 26 kap. 3 § miljöbalken, samt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen. 
6 1 kap. 6 § miljötillsynsförordningen. 
7 1 kap. 8 § miljötillsynsförordningen. 
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ken kompetens som tillsynsmyndigheten har tillgång till och hur de tänker använ-
da dessa. 

När de kommunala nämnderna planerar tillsynen behöver de hantera och priorite-
ra bland alla de tillsynsområden enligt miljöbalken som de ansvara för. Erfaren-
heten visar att tillsyn över skogsbruksåtgärder vanligtvis prioriteras lågt. Endast 
ett litet antal kommuner bedriver någon egeninitierad tillsyn8 över skogsbruket. 

7.1.2 Ansvaret för operativ tillsyn är komplicerat och delvis otydligt 

Idag regleras ansvar för operativ tillsyn både i miljöbalken och i vissa förordning-
ar. I 26 kap. 3 § görs en grundläggande reglering. Dessutom regleras där den 
kommunala nämndens ansvar för tillsyn enligt 9 kapitlet (miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd) och 15 kapitlet (avfall).  

Myndigheternas ansvar för operativ tillsyn fördelas i fler än 20 olika bestämmel-
ser i 2 kap. miljötillsynsförordningen (2011:13).  

Regleringen av tillsynsansvar enligt miljöbalken är komplicerad och delvis otyd-
lig. Det finns både dubbla och parallella tillsynsansvar9. Dessutom är 
tillsynsansvaret oklart när någon tillsynsmyndighet inte har pekats ut direkt i lag-
stiftningen. Detta berör såväl lokala och regionala som centrala myndigheter som 
har ansvar för operativ tillsyn. Otydligheten drabbar också verksamhetsutövarna 
som inte alltid vet vilken myndighet som har tillsynen över deras verksamhet. 
Med anledning av detta har Naturvårdsverket i en redovisning till regeringen före-
slagit följande10. ”För att kunna reda ut de otydligheter som finns idag krävs att en 
större utredning görs av regleringen. Politiska överväganden behöver göras för 
hur ansvaret för den operativa tillsynen ska fördelas.” 

7.1.3 Tillsyn över skogsbruksåtgärder som miljöfarlig verksamhet 

Ansvar för den operativa tillsynen av miljöfarlig verksamhet regleras i huvudsak i 
26 kap. 3 § miljöbalken, och i 2 kap. 29-32 §§ miljötillsynsförordningen. Operati-
va tillsynsmyndigheter är länsstyrelsen eller den kommunala nämnden.11 
Länsstyrelsen har obligatoriskt tillsynsansvar för tillståndspliktig miljöfarlig verk-
samhet. Länsstyrelsen får överlåta sin tillsyn till kommunen om denna begär det. 
För övriga miljöfarlig verksamheter är den kommunala nämnden tillsynsmyndig-
het. 

Skogsbruksåtgärder är normalt varken tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfar-
lig verksamhet. Det innebär att det är den kommunala nämnden som är operativ 
tillsynsmyndighet. Det innebär också att det vanligtvis inte finns någon skyldighet 
för den som ska vidta en skogsbruksåtgärd, enligt reglerna för miljöfarlig verk-
                                                 
8 Tillsyn som myndigheten har planerat i sin tillsynsplan. Händelsestyrd tillsyn är däremot sådan 
tillsyn som initieras av andra, t.ex. tillsyn till följd av klagomål.  
9 Dubbelt tillsynsansvar: flera tillsynsmyndigheter har ansvar för operativ tillsyn för samma frågor 
vid samma tillsynsobjekt.  
Parallellt tillsynsansvar: flera tillsynsmyndigheter har ansvar för operativ tillsyn för olika frågor 
vid samma tillsynsobjekt 
10 Redovisning december 2009 (uppdrag i regleringsbrev för år 2009), Dnr 715-224-09 Rt 
11 Generalläkaren är dock alltid operativ tillsynsmyndighet över alla verksamheter och åtgärder 
inom försvaret - se 2 kap 4 § miljötillsynsförordningen. 
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samhet, att kontakta tillsynsmyndigheten varken före, under eller efter arbetets 
bedrivande.  

Anmälnings- eller underrättelseplikt kan dock finnas enligt andra kapitel i miljö-
balken Ett sådant exempel är att den som äger eller brukar en fastighet genast ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller mil-
jön.12 Detta gäller även vid skogsbruksåtgärder. 

7.1.4 Annan tillsyn enligt miljöbalken över skogsbruksåtgärder 

Hälsoskydd 

Hälsoskydd regleras i 9 kap. miljöbalken samt i förordning (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd. De kommunala nämnderna är operativa till-
synsmyndigheter över hälsoskyddet13. Tillsynen syftar till att förhindra att männi-
skor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön. Miljöfaktorer som kan påverka 
människors hälsa är till exempel buller, vatten- och luftföroreningar.  

Tillsyn över hälsoskyddet enligt 9 kap. miljöbalken inkluderar sådan tillsyn över 
kemikalier som avser hanteringen i en viss verksamhet eller på en viss plats, men 
lägger också ett generellt tillsynsansvar på kommunerna för alla slag av verksam-
het och åtgärder som kan orsaka ohälsa för människor14. Den kommunala nämn-
den kan med stöd av tillsynsansvaret för hälsoskydd t.ex. rikta krav om försiktig-
hetsmått till en verksamhetsutövare som genomför skogsbruksåtgärder. Det kan 
röra sig om försiktighetsmått som behövs för att t.ex. skydda vattentäkter eller 
badvatten. 

Vattenverksamhet 

Med vattenverksamhet avses 

1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anlägg-
ningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande 
av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden 
samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra 
vattnets djup eller läge, 

2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta, 

3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av an-
läggningar och åtgärder för detta, och 

4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledan-
de av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vatten-
område eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att var-

                                                 
12 10 kap. 11 § miljöbalken.  
13 26 kap. 3 § miljöbalken. 
14 Kemikalietillsyn – organisation och finansiering (SOU 2008:73), sid. 117 
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aktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvatt-
ning).15 

Markavvattning (bl. a. nydikning i skogsmark) är tillståndspliktig vattenverksam-
het. Däremot krävs inget tillstånd för rensning till gammalt djup och läge. Sådan 
dikesrensning är en skogsbruksåtgärd och hanteras inom skogsvårdslagen eller 
som samråd 12 kap 6 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen är obligatorisk operativ tillsynsmyndighet över vattenverksamhet. 
Tillsynen kan överlåtas till den kommunala nämnden. Tillsynsmyndigheten kan 
t.ex. rikta krav om försiktighetsmått till en verksamhetsutövare som genomför 
skogsbruksåtgärder. 

Samråd 12 kap 6 § miljöbalken 

I 12 kap 6 § miljöbalken står att ”kan en verksamhet eller åtgärd som inte omfat-
tas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk 
komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan om samråd göras hos den 
myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap”. Enligt miljötill-
synsförordningen är Skogsstyrelsen ansvarig myndighet för denna tillsyn avseen-
de skogsbruksåtgärder som omfattas av skogsvårdslagen. I samband med dessa 
samråd kan Skogsstyrelsen fatta nödvändiga tillsynsbeslut eller verka för att nå en 
överenskommelse med verksamhetsutövaren (normalt skogsägaren) så att han/hon 
vidtar de försiktighetsmått som behövs. 

Avfall 

Enligt 26 kap 3 § miljöbalken har den kommunala nämnden tillsynen över av-
fallshanteringen i kommunen. Det innebär bl.a. att de kan ställa krav på den som 
utför skogsbruksåtgärder som innefattar hantering av avfall att vidta försiktig-
hetsmått för att skydda miljön. 

Skyddade områden 

I 7 kap. miljöbalken regleras skydd av områden. Ett område kan skyddas som t.ex. 
nationalpark, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde, strandskyddsom-
råde, vattenskyddsområde eller som Natura 2000-område. Normalt har länsstyrel-
sen det operativa tillsynsansvaret för skyddade områden. Undantag är biotopskydd 
för särskilda mark- och vattenområden i skogsmark och tillsyn för skogsbruksåt-
gärder inom Natura 2000-områden där Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, samt 
skyddade områden som har beslutats av kommunen där den kommunala nämnden 
är operativ tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan överlåta den operativa tillsynen 
över skyddade områden till den kommunala nämnden. 

Inom ramen för operativa tillsynen granskas bl. a. att föreskrifterna för skyddade 
områden, till exempel vattenskyddsområden, följs. Bedrivs det t.ex. skogsbruksåt-
gärder inom ett skyddat område kan tillsynsmyndighet för områdets föreskrifter 
besluta om förelägganden eller förbud riktade till den som utövar skogsbruksåt-
gärderna. 

                                                 
15 11 kap. 2 § miljöbalken. 



MEDDELANDE NR 1/2011 
 

18 

Verksamheter som orsakar miljöskador 

Ansvar för den operativa tillsynen regleras i huvudsak i 2 kap. 29 och 31 §§ mil-
jötillsynsförordningen.. Operativa tillsynsmyndigheter är länsstyrelsen eller den 
kommunala nämnden. Länsstyrelsen får överlåta sin tillsyn till kommunen om 
denna begär det. 

Det är ibland svårt att avgöra vilken myndighet som har ansvar för den operativa 
tillsynen över föroreningsskador och allvarliga miljöskador. Naturvårdsverket har 
därför tolkat lagtexten och bedömt tillsynsansvaret utgående från vanligt före-
kommande typfall.16 Trots Naturvårdsverkets tolkning är det ändå ibland oklart 
vilken myndighet som har ansvar för den operativa tillsynen. 

I det fall en miljöskada är orsakad av en pågående skogsbruksåtgärd är det den 
myndighet som utövar den operativa tillsynen över den miljöfarliga verksamheten 
(t.ex. skogsbruksåtgärden) som också är tillsynsmyndighet med avseende på mil-
jöskadan, dvs. den kommunala nämnden enligt nuvarande regler.  

7.2 Tillsynsvägledning 
Tillsynsvägledning är utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn 
samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna17. 13 st centrala myndig-
heter och länsstyrelserna har tillsynsvägledningsansvar.  

Naturvårdsverket är central tillsynsvägledande myndighet för bl.a. 9 kap. miljö-
balken avseende icke tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, t.ex. skogsbruksåt-
gärder. Länsstyrelsen har motsvarande regionalt ansvar. 

Skogsstyrelsen har det centrala ansvaret för tillsynsvägledningen när det gäller 
miljöbalkens tillämpning i frågor om 

1. tillämpningen av 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken i de fall frågorna 
rör skogsbruk och regleras i skogsvårdslagen (1979:429), 

2. verksamheter och åtgärder inom skogsbruket som kan påverka miljön i 
sådana särskilda skyddsområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, om 
verksamheterna inte omfattas av tillsyn enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 § miljö-
tillsynsförordningen, och 

3. tillämpningen av 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 
2 kap. miljötillsynsförordningen, om frågorna rör skogsbruket och Kemi-
kalieinspektionen inte har vägledningsansvaret enligt 6 § miljötillsynsför-
ordningen. 

                                                 
16 Se Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se. 
17 1 kap 3 § miljötillsynsförordningen. 



MEDDELANDE NR 1/2011 
 

19 

7.3 Tillsynsmyndigheter 

7.3.1 Den kommunala nämndens tillsyn enligt miljöbalken 

Kommunfullmäktige beslutar vilken eller vilka nämnder som ska ansvara för till-
syn enligt miljöbalken. Det är nämnden som är det operativa tillsynsmyndigheten, 
inte kommunen som juridisk person. 

Enligt 3 kap. 5 § kommunallagen får inte nämnden utöva i lag eller annan författ-
ning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Ofta 
ansvarar en och samma nämnd för tillsyn enligt flera lagstiftningar, t.ex. enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen. 

Den kommunala nämnden har ett obligatoriskt tillsynsansvar för flera olika till-
synsområden enligt miljöbalken. Den kommunala nämnden kan därför utöva till-
syn enligt miljöbalken över skogsbruksåtgärder med stöd av en eller flera regler i 
balken.18 T.ex. enligt det tillsynsansvar den har för 

• icke tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken), 
• hälsoskydd (9 kap. miljöbalken), 
• avfall (15 kap. miljöbalken), 
• skyddade områden beslutade av kommunen (7 kap. miljöbalken), samt 
• verksamheter som orsakar miljöskador (10 kap. miljöbalken). 

7.3.2 Skogsstyrelsens operativa tillsyn enligt miljöbalken 

Skogsstyrelsen har ansvar för operativ tillsyn beträffande följande avsnitt i miljö-
balken: 

1. Biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § miljöbalken på sådan mark som 
omfattas av bestämmelser i skogsvårdslagen (1979:429) och som Skogs-
styrelsen har beslutat om, 

2. avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag 
av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, kalkning i skogsmark och 
andra skogsbruksåtgärder, i den mån verksamheterna och åtgärderna är så-
dana som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken och omfattas av skogsvårdsla-
gen, och 

3. avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag 
av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, kalkning i skogsmark och 
andra skogsbruksåtgärder, om verksamheterna eller åtgärderna kan påver-
ka miljön i ett sådant område som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken. 

Skogsstyrelsen har också ansvar för den operativa tillsynen i fråga om avsiktlig 
utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd av-
sedda för virkesproduktion. 

Dikesrensning, byggande av skogsbilvägar och större traktorvägar, skogsgödsling, 
askåterföring, åtgärder i nyckelbiotoper och stubbskörd är exempel på åtgärder 
                                                 
18 Se avsnitt 8.1.3 och 8.1.4. 
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som Skogsstyrelsen bedömt samrådspliktiga enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Dessa 
åtgärder kan också vara sådan miljöfarlig verksamhet som de kommunala nämn-
derna har tillsynsansvar för. Som nämnts tidigare och kommer att nämnas längre 
fram i rapporten prioriterar dock kommunerna oftast inte tillsyn över dessa åtgär-
der. Den tillsyn enligt miljöbalken som sker är därför i regel enbart sådan som 
Skogsstyrelsen utför mot bakgrund av det ansvar man har för tillsyn över natur-
miljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

7.4 Tillsyn enligt skogsvårdslagen 
Skogsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och med stöd 
av lagen meddelade föreskrifter. I 30 § skogsvårdslagen finns regler om hänsyn 
till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med skötsel av skog. 
Dessa regler avser bl. a. hänsyn till värdefulla biotoper, växt- och djurarter, 
skyddszoner, träd och trädsamlingar och skador på mark och vatten. Hänsynen 
enligt 30 § skogsvårdslagen gäller i det enskilda fallet i den utsträckning de inte är 
så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras (intrångsbegräns-
ning).  

Under rubriken ”Skogsbruksåtgärder som omfattas av skogsvårdslagen och dessas 
miljöpåverkan” i kapitel 6 ovan redovisas i stort sett samtliga skogsbruksåtgärder 
samt även dessas möjliga miljöpåverkan. Den miljöpåverkan som kan uppkomma 
vid sådana åtgärder kan normalt hanteras inom ramen för skogsvårdslagsstiftning-
en och då särskilt 30 § med de till denna paragraf knutna föreskrifterna och all-
männa råden. Föreskrifterna där anger klart att ”Skador till följd av skogsbruksåt-
gärder ska undvikas eller begränsas på mark och i vatten”. Skogsstyrelsen får 
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller dess före-
skrifter ska efterlevas. 

7.4 1 Finansiering och avgifter 

Regeringens tillsynsskrivelse - finansiering av tillsyn19 

I skrivelsen gör regeringen bedömningen att tillsyn i normalfallet bör finansieras 
genom avgifter. Det kan dock inom vissa områden vara lämpligt att låta tillsynen 
finansieras via skattemedel. Regeringen säger också att en tillsynsavgift bör mot-
svaras av en tydlig motprestation och ha principen om full kostnadstäckning som 
ekonomiskt mål. 

Sådana fall då det enligt regeringens mening kan vara mer lämpligt att låta tillsy-
nen finansieras via skatter än genom avgifter kan exempelvis vara då objekts-
ansvarigas eller tillsynsorganens kostnader för att administrera ett avgiftsuttag 
bedöms som höga i relation till avgiften. Vidare kan det finnas fördelningspolitis-
ka, effektivitetsmässiga och andra bärande motiv för att låta tillsynen finansieras 
med skattemedel, särskilt inom områden där tillsynen riktas mot statligt och 
kommunalt finansierad verksamhet. 

Finansieringen av bl.a. tillsyn enligt miljöbalken genom avgifter regleras i 27 kap. 
miljöbalken. Enligt 27:1 miljöbalken får regeringen eller den myndighet som re-
                                                 
19 Regeringens skrivelse 2009/10:79 ”En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn”. 
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geringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader 
för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG-för-
ordningar inom denna balks tillämpningsområde.  

I miljöbalkspropositionen uttryckt att myndigheternas miljöarbete så långt som 
möjligt bör avgiftsfinansieras:20”Regeringen vill understryka vikten av att 
myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över 
hela miljöbalkens område bör som idag som huvudprincip vara avgiftsfinansierad. 
Regeringen bedömer inte att det finns skäl att, i enlighet med vad LRF anfört, 
begränsa avgiftsmöjligheten till tillståndspliktig verksamhet. Så långt det är möj-
ligt bör samma principer gälla för finansiering av tillsynen enligt hela miljöbal-
ken. En tillsynsmyndighet bör således få ta ut avgift för tillsyn av olika objekt på 
ett enhetligt sätt oavsett om tillsynen avser miljöfarlig verksamhet, kemikaliean-
vändning eller annat som regleras av balkens bestämmelser”. 

Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Statliga myndigheters avgifter för bl.a. tillsyn regleras i förordning (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. I förordningens bilaga finns 
de årliga avgifter som vid tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska betalas till 
staten. Avgifterna ska finansiera statens kostnader för tillståndsprövning, tillsyns-
vägledning och operativ tillsyn. Tillsynsavgifter för icke tillståndspliktig miljö-
farlig verksamhet finns inte i denna förordning. Skälet är att det inte finns någon 
statlig myndighet, förutom Generalläkaren, som har ansvar för operativ tillsyn 
över sådan verksamhet. 

De kommunala nämndernas tillsynsavgifter 

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
tillsynsavgifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en taxa/modell för bl.a. 
kommunernas avgifter för tillsyn enligt miljöbalken.21 Utgångspunkten är att 
tillsynen bör finansieras genom avgifter i stå stor utsträckning som möjligt. 
Många kommuner använder sig av SKL:s modell. Den saknar dock en specifik 
fast avgift för skogsbruksåtgärder vilket betyder att tillsyn över sådan verksamhet, 
avses debiteras en avgift som baseras på nedlagt tid (avgift per timme). 

                                                 
20 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 516. 
21 Taxa inom miljöbalkens område – utifrån risk- och erfarenhetsbedömning,  
reviderad 2010-09-30 
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8. Ersättningsbestämmelser 
Av Regeringsformen [RF] 2 kap. 18 § 2 st framgår att den som genom expropria-
tion eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad 
ersättning för förlusten. Sådan ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vil-
ken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt 
att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras 
eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 
fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. 

I MB 31 kap. regleras ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid till-
ståndsprövning av vattenverksamhet m.m. I MB 31 kap. 4 § regleras ersättning 
och inlösen på grund av vissa föreskrifter, förelägganden och förbud. 

I propositionen till MB redogörs i avsnitt 4.33.1 för vissa principer för ersättning 
enligt MB. Enligt huvudregeln utgår ersättning för förlust som ett ingrepp har 
medfört om en pågående markanvändning försvårats på visst sätt. 
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9. Problemanalys, hur fungerar det i dag 
Varje kommun har att utöva tillsyn över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. 
miljöbalken, med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd. 
Skogsstyrelsen har att utöva tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och är 
samrådsmyndighet enligt 12 kap 6 § miljöbalken beträffande skogsbruksåtgärder.  

För att få en bild av den tillsyn kommunerna faktiskt utövar beträffande skogs-
bruksåtgärder skickades inom ramen för uppdraget den 18 juni 2010 ut ett fråge-
underlag med 15 frågeställningar till ett antal berörda intressenter, 5 st kommuner, 
2 st länsstyrelser samt några representanter för skogsbruket och naturvården. 
Samma frågeunderlag skickades även internt till några distrikt inom Skogsstyrel-
sen. De svar som inkom lämnade dock många av frågorna obesvarade. Med led-
ning av enkäten och ytterligare en del kontakter med skogsägarnas representanter 
och andra distrikt på Skogsstyrelsen kan man, även om man naturligtvis inte sä-
kert kan säga att avgivna svar är representativa för alla Sveriges 290 kommuner, 
emellertid dra slutsatsen att omfattningen av den kommunala tillsynen (både 
egeninitierad och händelsestyrd) avseende miljöfarlig verksamhet i samband med  
skogsbruksåtgärder är liten. Den helt övervägande delen av tillsyn beträffande 
skogsbruksåtgärder bedrivs av allt att döma inom Skogsstyrelsens tillsyn. 

9.1 Hos kommuner 
Som angetts ovan är slutsatsen att antalet ärenden per år är få samt att egeninitie-
rad tillsyn är sällsynt. Den ärendetyp som i första hand förekommer är gödsling av 
skogsmark. Här ingår såväl lagring av gödselmedlet som själva spridningen. 
Andra ärendetyper som förekommer är mellanlagring av aska i samband med ask-
återföring, virkesterminaler, kemisk behandling av stormfällt virke i samband med 
stormar av kategorin Gudrun och Per och skogsbilvägar. Andra frågor som hante-
ras av kommunen och som delvis berör liknande problemområden och skogs-
bruksåtgärder, men som grundar sig på annat tillsynsansvar enligt miljöbalken, är 
åtgärder inom vattenskyddsområden (7 kap. 21-22 §§). Utöver dessa ärendetyper 
kan det förekomma att t.ex. någon enskild anser att tillräcklig hänsyn inte tas till 
hälsa eller miljö vid skogsbruksåtgärd. De kan då anmäla förhållandet till den 
kommunala nämnden. Det kan röra sig om påverkan på yt- eller grundvatten, 
buller eller annan påverkan inom eller utomför det område där skogsbruksåtgär-
derna vidtas. 

9.2 Hos Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har idag tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och är sam-
rådsmyndighet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för skogsbruksåtgärder. Idag in-
kommer årligen ca 60 000 avverkningsanmälningar och anmälningar av omlägg-
ning för annat ändamål till Skogsstyrelsen enligt bestämmelserna i 14 § skogs-
vårdslagen. En sådan anmälan är samtidigt en anmälan för samråd enligt 12 kap. 
6§ miljöbalken. Det ankommer därför på Skogsstyrelsen att i varje sådant fall 
bedöma om den anmälda åtgärden också är ”samrådspliktig”. Förutom dessa an-
mälningar inkommer årligen omkring 1000 separata anmälningar för samråd en-
ligt 12 kap. 6 § miljöbalken(mest gödsling av skogsmark, dikesrensning och ask-
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återföring). Samtliga dessa ärenden handläggs av Skogsstyrelsen enligt skogs-
vårdslagen och i förekommande fall samråd 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Det ovan angivna innebär att Skogsstyrelsen i mycket stor utsträckning får kon-
takt med de skogsbruksåtgärder där detta från ett tillsynsperspektiv är påkallat. De 
ärendetyper som Skogsstyrelsen har mindre kännedom om är de som inte är an-
mälnings- eller tillståndpliktiga. I första hand gäller det röjningar och gallringar. 

I de fall Skogsstyrelsen bedömer att en skogsbruksåtgärd som kommit till Skogs-
styrelsens kännedom kan innebära fara för miljön bereds kommunen tillfälle att 
yttra sig eller vidta andra åtgärder. Detta gäller även åtgärder som kan beröra vat-
tenskyddsområden (7 kap. 21-22 §§ miljöbalken) eller som kan anses vara deponi 
(15 kap miljöbalken). De ärenden som främst remitteras till kommunen är kväve-
gödsling, askåterföring och avverkning inom vattenskyddsområden. 

9.3 Hos markägaren 
Markägaren har idag i anslutning till skogsbruksåtgärder i huvudsak kontakt med 
Skogsstyrelsen. Det gäller anmälan/ansökan avseende föryngringsavverkningar 
och avverkning för annat ändamål samt anmälningar för samråd 12 kap. 6 § mil-
jöbalken. Även om en skogsbruksåtgärd skulle betraktas som miljöfarlig verk-
samhet enligt miljöbalken, finns ingen skyldighet för markägaren att vare sig söka 
tillstånd, göra anmälan eller på annat sätt kontakta den kommunala nämnden. I de 
fall det blir fråga om tillsyn från kommunens sida är det därmed den kommunala 
nämnden som måste kontakta verksamhetsutövaren (skogsägaren). Detta sker 
dock endast vid en bråkdel av samtliga skogsbruksåtgärder. Skillnader i synen på 
och prioritering av tillsyn mellan kommunerna skulle kunna utgöra ett problem 
för verksamhetsutövarna. Det finns dock inget underlag för att så skulle vara fallet 
i praktiken.. 
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10 Tänkbara lösningar 
I uppdraget ingår att göra en bedömning om det är lämpligt att ansvar beträffande 
vissa skogsbruksåtgärder för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 kap. MB över-
förs från kommunerna till Skogsstyrelsen. Nedan presenteras för och nackdelar 
med att antingen låta ansvaret ligga kvar hos kommunen (A) eller låta ansvaret gå 
över till Skogsstyrelsen (B). Eftersom Skogsstyrelsen tidigare i höstas fick reger-
ingsuppdraget ”en dörr in” har gruppen även tagit med detta som ett alternativ 
(C). Då det finns ett övergripande behov av att se över all tillsyn avseende miljö-
balken finns det som ett underalternativ till A som innebär att man låter reglerna 
vara oförändrade medan man arbetar för att se över all tillsyn avseende miljöbal-
ken. De olika scenarierna är oförändrad tillsyn, tillsynen förs över till Skogsstyrel-
sen och ”en dörr in”. 

10.1  Alternativ A Oförändrat 

10.1.1  Fördelar 

Verksamhetsutövaren (skogsägaren) möter en och samma tillsynsmyndighet en-
ligt miljöbalken oavsett om det är tillsyn över miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd 
eller avfallshantering. Detsamma gäller även tillsyn över föreskrifter för skyddade 
områden när kommunen har tagit beslut om dessa, samt tillsyn över miljöskada 
när den är orsakad av en pågående skogsbruksåtgärd. 

De flesta verksamhetsutövare som bedriver både jord- och skogsbruk har en och 
samma tillsynsmyndighet, dvs. den kommunala nämnden, över all miljöfarlig 
verksamhet. Undantaget är större anläggningar för djurhållning där länsstyrelsen 
kan vara operativ tillsynsmyndighet om inte tillsynen har överlåtits till den kom-
munala nämnden. 

Tillsynsansvaret för icke tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är samlat på en 
och samma myndighet i respektive kommun. Bedömningen av tillsynsbehov och 
prioritering av tillsynsinsatser görs därmed samlat för hela detta kollektiv i varje 
enskild kommun. 

Tredje man som berörs av skogsbruksåtgärder, t.ex. närboende, har en och samma 
myndighet att vända sig till oavsett vilken typ av icke tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet som avses. (Kommunmedborgaren är sannolikt mest van vid att vända 
sig till kommunens ”miljökontor” om man vill framföra klagomål på eller har 
frågor om olika verksamheter t.ex. skogsbruksåtgärder och deras påverkan på 
lokal miljö eller hälsa.) 

Det finns i praktiken inga gränsdragningsproblem mellan myndigheterna avseende 
vilken myndighet som ska utöva tillsyn över åtgärder som ligger i ”gråzonen” 
mellan det som är att anse som skogsbruksåtgärder enligt skogsvårdslagen och 
sådana som inte anses vara det.  

Den kommunala nämnden kan samordna tillsynen avseende all icke tillstånds-
pliktig miljöfarlig verksamhet, t.ex. skogsbruksåtgärder, och annan tillsyn enligt 



MEDDELANDE NR 1/2011 
 

26 

miljöbalken där den kommunala nämnden är ansvarig (t.ex. föreskrifter skyddade 
områden, avfall, hälsoskydd och miljöskador).  

Den kommunala nämnden har god kännedom om lokala förhållanden och rele-
vanta miljö- och hälsoaspekter som är värda att beakta i den operativa tillsynen. 

Den kommunala nämnden har god kompetens om miljöbalkens regler, operativ 
tillsyn och om verksamhetsutövarnas ansvar enligt miljöbalken. 

Länsstyrelsen ett samlat ansvar för tillsynsvägledning över samtliga miljöfarliga 
verksamheter i länet. Undantaget är försvarets verksamheter. 

10.1.2  Nackdelar 

Skogsägaren kan fortfarande möta två operativa tillsynsmyndigheter i det vanliga 
skogsbruket, med de risker som finns för olika budskap. Just denna risk var den 
egentliga bakgrunden till Skogsstyrelsens framställning till regeringen i augusti 
2003. 

Risk för oenhetlighet mellan de kommunala nämnderna vid fastställande av till-
synsbehov, tillsynsprioriteringar och vid utförande av tillsyn.  

De kommunala tillsynsmyndigheternas kompetens vad avser skogsvårdsåtgärder 
och deras miljöpåverkan varierar. 

10.2  Alternativ B Tillsyn överförs till Skogsstyrelsen 

10.2.1 Fördelar 

Skogsägaren behöver bara möta en operativ tillsynsmyndighet i det normala 
skogsbruket. Tillsynen blir tydligare. Råd eller beslut bör kunna bli mer enhetliga. 

Det blir mer enhetig hantering av likartade ärenden i olika delar av landet. 

Kompetensen när det gäller skogsbruksåtgärder torde vara högre inom Skogssty-
relsen än generellt hos kommunerna. Detta bör göra att Skogsstyrelsens tillsyns-
personal är mer skickade att värdera riskerna för miljöskador vid sådana åtgärder 
än kommunens personal. 

Genom att Skogsstyrelsen redan är tillsynsmyndighet enligt skogsvårdslagen och 
samrådsmyndighet enligt 12 kap 6 § miljöbalken kommer Skogsstyrelsen i kon-
takt med de flesta skogsbruksåtgärder som bör bli föremål för tillsyn också enlig 9 
kap. MB. Skogsstyrelsen är s.a.s. redan på plats och har fältpersonal som kan ut-
öva den tillsyn som är påkallad. Det blir på detta sätt en samordningsvinst.  

10.2.2 Nackdelar 

En nackdel med att flytta tillsynen enbart för 9 kap miljöbalken är att det fortfa-
rande kommer att råda viss oklarhet om tillsynen över skogsbruksåtgärder enligt 
andra regler i miljöbalken än de som rör miljöfarlig verksamhet. Det gäller t.ex. 
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tillsyn över hälsoskydd enligt 9 kap, avfallshantering enligt 15 kap. samt hanter-
ingen av skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområdena, 7 kap 21-22 §§. 

En ändrad ansvarsfördelning för tillsyn kräver ganska omfattande regeländringar i 
främst miljöbalken och miljötillsynsförordningen. 

Det är oklart i vilken utsträckning en ändrad ansvarsfördelning skulle innebära en 
ökning av Skogsstyrelsens tillsynsverksamhet. I vart fall måste man räkna med att 
ny kompetens och ökade resurser måste tillföras för att den nya verksamheten ska 
klaras. 

Gränsdragningsproblem, t.ex. i fråga om huruvida avgift ska utgå eller ej, skulle 
kunna uppkomma mellan vad som är tillsyn enligt skogsvårdslagen och tillsyn 
enligt miljöbalken.  

10.3 Alternativ C ”En dörr in” 
Regelverket blir oförändrat men Skogsstyrelsen fungerar som inkörsport/portal för 
skogsägaren avseende skogsbruksåtgärder gentemot andra myndigheter. Skogs-
styrelsen fick hösten 2010 ett regeringsuppdrag rörande skogsägarens myndig-
hetskontakter. Uppdraget innebär dels att göra en förstudie om hur en nationell 
skogsdatabas ska se ut dels en arbetsmodell om hur samverkan mellan myndig-
heter och principen ”en dörr in” ska se ut och fungera. Det finns paralleller med 
detta uppdrag. Slutsatserna ”en dörr in”-uppdraget kan resultera i ett alternativ vad 
gäller kontakterna mellan myndigheter och skogsägaren som innebär att olägen-
heterna med två tillsynsmyndigheter för skogsbruksåtgärder motverkas eller eli-
mineras. 

En fördel är att den här hanteringen i många stycken liknar den hantering som 
sker idag. Nämligen att Skogsstyrelsen lämnar över vissa typer av ärenden (i för-
sta hand skogsgödsling och askåterföring) till kommunen som då har möjlighet att 
lämna synpunkter till Skogsstyrelsen eller i undantagsfall fatta egna beslut med 
stöd av miljöbalken. Den här hanteringen fungerar bra då kommunerna normalt 
inte prioriterar tillsyn över skogsbruksåtgärder. 

En nackdel kan vara att lagstiftningen med olika tillsynsmyndigheter kvarstår. 



MEDDELANDE NR 1/2011 
 

28 

11. Ekonomiska konsekvenser 
I regeringsuppdraget ingår att bedöma kostnader för den enskilde markägaren och 
myndigheter av att ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsynen överförs från kom-
munerna till Skogsstyrelsen. 

Syftet med de ekonomiska konsekvensanalyserna är att redovisa kostnaderna för 
skogsägare och myndigheter av att viss miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 kap 
miljöbalken överförs till Skogsstyrelsen alternativt att tillsynen ligger kvar hos 
kommunerna. Målet är att skillnaden mellan de två alternativen ska kunna indike-
ra om det är mer kostnadseffektivt att överföra tillsynen till Skogsstyrelsen eller 
inte. 

För att kunna göra den ekonomiska konsekvensanalysen krävs uppgifter om hur 
tillsynsarbetet ser ut idag hos kommunerna samt antaganden om hur situationen 
kommer att se ut på Skogsstyrelsen om tillsynen överförs dit. Avseende tillsyns-
arbetet i kommunerna krävs bland annat uppgifter om antalet och typ av ärenden 
idag samt hur lång tid som de olika typerna av ärenden tar. Dessa uppgifter samt 
ytterligare material samlades in via ett frågeunderlag till 18 olika intressenter. Av 
de inkomna svaren var det dessvärre få som kunde ange svar på ovan angivna 
frågor. Det går med andra ord inte att utifrån svaren dra slutsatsen att dessa är 
representativa för landets 290 kommuner. Slutsatsen som går att dra är att antalet 
ärenden per år är få samt att den egeninitierade tillsynen är mycket sällsynt efter-
som kommunerna har bedömt att behovet av tillsyn är lågt i relation till andra 
tillsynsbehov. På grund av bristande underlag har inga kvantitativa beräkningar 
kunnat utföras. De antagande som skulle krävas skulle bli alltför spekulativa. 

Om Skogsstyrelsen tar över ansvaret för tillsynen är det idag osäkert om omfatt-
ningen och inriktningen av denna. Det behövs bland annat en behovsutredning 
som underlag för sådana bedömningar. För att beräkna kostnaderna krävs därför 
att en rad antaganden görs. Osäkerheterna i dessa antaganden är dock så pass stora 
att kvantitativa beräkningar blir alltför spekulativa och har därför inte kunnat utfö-
ras. 

När det gäller tillsynsavgifter är det idag något oklart i vilken omfattning de 
kommunala nämnderna tar ut sådana vid tillsyn över skogsbruksåtgärder. I vissa 
ärenden tas avgift ut men sannolikt görs detta i mycket liten utsträckning. Om 
tillsynen överförs till Skogsstyrelsen bedöms inte tillsynsavgifter på kort sikt bli 
aktuella vid egeninitierad tillsyn enligt miljöbalken då den kan ske parallellt med 
tillsyn enligt skogsvårdslagen. Däremot kan det på kort sikt vara motiverat med en 
särskild tillsynsavgift om extra tillsyn enligt miljöbalken behövs för att utreda 
t.ex. klagomål. En möjlig konflikt ligger i att tillsyn enligt skogsvårdslagen är 
kostnadsfri medan grundprincipen är full kostnadstäckning vid tillsyn enligt mil-
jöbalken. 

 Kostnaderna för den enskilde markägaren har inte kunnat monetärt kvantifierats 
eftersom det även här har saknats underlag.  
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12. Gränsdragningsproblem 
Flera gränsdragningsproblem har berörts i rapporten. Flera av dessa problem 
kvarstår oavsett om tillsynsansvaret blir kvar hos kommunerna eller flyttas över 
till Skogsstyrelsen. Här följer en sammanställning av dessa 

När det gäller om gränsdragningen ska ske utifrån mark som omfattas av skogs-
vårdslagen eller utifrån skogsbruksåtgärder som omfattas av skogsvårdslagen så 
framgår tydligt av kapitel 4 och 5 att det bör göras utifrån skogsbruksåtgärder som 
omfattas av skogsvårdslagen.  

Gränsdragningsproblem kan uppstå i definitionen av vad som ska betraktas som 
skogsbruksåtgärder som omfattas av skogsvårdslagen. I kapitel 6 redovisas de 
åtgärder som Skogsstyrelsen betraktar som skogsbruksåtgärder som omfattas av 
skogsvårdslagen. I kapitel 7 redovisas sådana skogsbruksåtgärder som inte om-
fattas av skogsvårdslagen och där således inte Skogsstyrelsen har tillsynsansvaret. 
Exempel på åtgärder som ligger på gränsen är husbehovstäkt för byggande av 
skogsbilväg och mellanlagring av kvävegödsel och aska vid bilväg. Andra exem-
pel på åtgärder i skog som är gränsfall om det är skogsbruksåtgärder som omfattas 
av skogsvårdslagen eller inte är slamspridning i skog och intensivskogsodling. För 
dessa åtgärder pågår diskussioner och för intensivskogsodling även en miljöana-
lys. 
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13. Skogsstyrelsens förslag 
Skogsstyrelsen förslår alternativ A (ansvaret oförändrat) och att den fortsatta 
hanteringen av dessa ärenden utreds inom alternativ C (”en dörr in”). I rapporten 
framgår under avsnitten 11.1 och 11.2 för respektive nackdelar med de olika al-
ternativen. De främsta argumenten för att inte föreslå ändrat ansvar är följande: 

- Omfattningen av den kommunala tillsynen avseende miljöfarlig verksam-
het för skogsbruksåtgärder bedöms idag vara liten. Därigenom har situa-
tionen som befarades efter det s.k. Norafallet i praktiken inte uppstått. 

- Ändrad tillsyn enligt 9 kap löser bara en del av problemet då skogsbruksåt-
gärder även berörs av regler i andra delar av miljöbalken, t.ex. vatten-
skyddsområden (7 kap 21 och 22§§), markavvattning och annan vatten-
verksamhet (11 kap), avfall (15 kap). Ett helhetsgrepp kring dessa frågor 
vore bättre än att ändra endast ansvaret för 9 kap. 

- Ändrad tillsyn kan skapa nya gränsdragningsproblem. 

- Ändrad tillsyn ger troligen inga särskilda positiva effekter för markägaren. 
Få skogsägare har ”drabbats” av dubbel tillsyn. 

- Ändrad tillsyn kräver ganska omfattande regeländringar. 

- I princip samtliga som svarat på rapportförslaget har förordat alternativ A 
(oförändrad tillsyn) eller alternativ C (en dörr in) 

- Nackdelarna med ändrad tillsyn överväger klart fördelarna. Den olägenhet 
som idag ligger i att en skogsägare kan möta två operativa tillsynsmyndig-
heter i sitt skogsbruk är, mot bakgrund av vad som angetts ovan, inte så 
allvarlig att det finns anledning att förslå ett ändrat tillsynsansvar. 
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14. Sammanfattning av remissvaren 
Sammanställning på inkomna synpunkter på förslag till rapport. Rapportförslaget 
skickades ut den 9 december med önskan om svar till den 14 januari. Förslaget 
skickades till referensgruppen och övriga berörda intressenter totalt 11 institutio-
ner, myndigheter och företag. Svar har inkommit från följande: Skogsindustrierna, 
Sveriges Kommuner och Landsting, LRF, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län och Sundsvalls kommun. Här följer en sammanfattning av inkom-
na synpunkter avseende främst vilket alternativ som respektive remissinstans fö-
redrar 

Skogsindustrierna anser att i princip bör Skogsstyrelsen ha tillsynsansvar för 
skogsbruksåtgärder enligt alternativ B, men i väntan på mer genomgripande för-
ändring kring tillsynsansvaret i miljöbalken kan ”en dörr in” vara ett alternativ. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) avstyrker ändringar i MB 26:3 som 
innebär inskränkningar i det kommunala tillsynsansvaret. SKL är däremot positiv 
till att alternativ ”en dörr in” utvecklas – det framkommer inte riktigt tydligt vad 
detta alternativ i praktiken innebär – en samverkan och överlämnande av ärenden 
mellan Skogsstyrelsen och kommunerna menar SKL är viktig att utveckla. 

LRF anser att frågan om utökat tillsynsansvar för Skogsstyrelsen i första hand bör 
omfatta övriga för skogsbruket relevanta delar av miljöbalken. I andra hand bör 
tillsynsansvaret i den här aktuella frågan föras över till Skogsstyrelsen, och ”en 
dörr in”(C alternativet) möjligen ses som en övergångslösning. 

Naturskyddsföreningen anser att det inte är lämpligt att visst tillsynsansvar en-
ligt 9 kap miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder ska föras över från kommu-
nen till Skogsstyrelsen. Att öka samverkan myndigheterna emellan ser föreningen 
som mycket positivt. 

Länsstyrelsen i Jönköping län tycker att med de ändringar som föreslås i 30 § 
Skogsvårdslagen finns ingen anledning att ändra nuvarande ordning, dvs. att till-
synsansvaret är delat mellan Skogsstyrelsen (30 § SVL) och kommunerna (9 kap. 
miljöbalken). 

Sundsvalls kommun uppfattar det som naturligt att Skogsstyrelsen utifrån till-
synsansvaret i skogsvårdslagen utövar tillsyn gällande påverkan på mark och vat-
ten. Kommunen utövar tillsyn avseende 9 kap MB för t.ex. hantering av drivme-
del och kemikalier, hantering av avfall, föroreningsskador, remisser på gödsling 
och inom vattenskyddsområden enligt dess föreskrifter. Sundsvalls kommun anser 
att om tillsynsförändring ska ske måste frågan utredas mer ingående och ta upp 
alla problembilder. 
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15. Författningsändringar 
Då Skogsstyrelsens förslag innebär oförändrad tillsyn redovisas inte de författ-
ningsändringar som skulle bli aktuella om tillsynen flyttas till Skogsstyrelsen. 
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Regeringen gav Skogsstyrelsen i uppdrag att i samråd med
Naturvårdsverket och efter samråd med berörda intressenter, bland
annat Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter för
skogsbruket och naturvården göra en bedömning av om det är
lämpligt att ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 kap.
miljöbalken överförs från kommunerna till Skogsstyrelsen. 

I meddelandet redovisas de olika skogsbruksåtgärdernas miljö-
påverkan, hur tillsynen fungerar idag och för- och nackdelar med
om tillsynen blir kvar hos kommunerna eller förs över till
Skogsstyrelsen.




