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 Ett utsläpp upptäcks, mark 
kan ha förorenats. Företaget som 
orsakat utsläppet kontaktar till-
synsmyndigheten. Med en bra 
relation till myndigheten kan 
de tillsammans hitta en lösning 
som både åtgärdar problemet 
och fungerar rent praktiskt för 
företaget. En dålig relation kan 
istället leda till en konflikt där 
företaget i värsta fall tvingas 
stoppa produktionen.

– Med en öppen och bra 
dialog med tillsynsmyndig-
heten kommer man mycket 
längre den dagen när det krisar, 
konstaterar Mette Christensen, 
biträdande jurist på Wistrand 
advokatbyrå.

Olika utgångspunkt

Men det är långt ifrån alltid som 
dialogen fungerar friktionsfritt. 
Hon berättar att en förklaring 
till att det uppstår konflikter är 
att de båda parterna har olika 
utgångspunkt i tillsynsfrågorna. 
Den primära uppgiften för myn-
digheten är att driva tillsyns-
frågorna, medan dessa frågor 
hamnar långt utanför företagets 
kärnverksamhet. Och med en 
negativ inställning till tillsyns-
myndigheten där miljöfrågorna 
ses som ett nödvändigt ont blir 
det också svårare att skapa en 
bra relation. 

En god relation kan byggas 
på många olika sätt. Viktigt är 
förstås att få en bra start, men 
enkla saker som att komma i 
tid till möten, visa ett bra be-
mötande och lämna in uppgifter 
som myndigheten vill ha i tid 
stärker också relationen. 

En vanlig miss är att 
sköta all kommunikation med 

myndigheten brevledes. Ofta är 
det lättare att reda ut saker när 
man möts öga mot öga, medan 
skriftliga budskap ökar risken 
för missuppfattningar. När 
relationen med myndigheten 
är god så är det lättare både 
för tillsynsmannen och för den 
ansvarige i verksamheten att 
lyfta luren och fråga om något 
är oklart.

– Det finns en inbyggd 
respekt för tillsynsmyndigheten 
och ofta hamnar man i konflikt-
situationer just på grund av att 
man känner osäkerhet inför 
myndigheten, säger Mette 
Christensen.

Ligga steget före

Att informera på rätt sätt 
har också betydelse. Mette 
Christensen framhåller att det 
är viktigt att tillsynsmyndig-
heten inte känner sig förd 
bakom ljuset, utan att man 
är noga med att informera 
när man gör ändringar som 
myndigheten bör känna till. 

Samtidigt varnar hon för 
att överösa myndigheten med 
ogenomtänkt information. 
Hennes tips är att vara noga 
med hur man formulerar och 
rubricerar informationen. Men 
också att hela tiden ligga steget 
före myndigheten genom att 
själv värdera vad ändringen kan 
få för konsekvenser och hur 
man tänker undvika ytterligare 
miljöpåverkan. Om det är siff-
ror som inte stämmer, fundera 
över vad felet beror på, hur det 
kan åtgärdas och hur mycket tid 
man behöver på sig.

– Skickar man in lite hafsigt 
ihopskriven information utan 

att sätta in det i ett samman-
hang kan det uppfattas som 
en anmälningspliktig ändring. 
Att vara tydlig och skicka in så 
precis information som möjligt 
gör att många misstag kan 
undvikas. 

Tillsynsrepresentanten kan 
då vara trygg i att de som driver 
verksamheten vet vad de har för 
skyldigheter, vilken miljölag-
stiftning de omfattas av och att 
de kan presentera bra lösningar 
på uppkomna problem. 

Vågar fråga

En annan grund för konflikter 
är att tillsynsrepresentanten inte 
har full förståelse för hur verk-
samheten fungerar. Då får hon 
eller han svårt att applicera sina 
kunskaper på verksamheten och 
risken finns att åtgärder som 
föreslås inte ger rätt effekter. 

Att bjuda in till ett studie-
besök och engagera sig i att 
hjälpa representanten från till-
synsmyndigheten att sätta sig 
in i verksamheten är därför ett 
hett tips till alla verksamhets-
utövare. 

– Att tillsynsrepresentanten 
känner sig trygg i att det är okej 
att ringa och fråga om tekniska 
detaljer innebär ju också att hon 
eller han kan göra ett bättre jobb, 
förklarar Mette Christensen.

 Dessutom kan tillsynsman-
nen bli en tillgång för företaget 
eftersom hon eller han sitter på 
goda kunskaper om hur man 
hanterar en miljöfråga på bästa 
sätt. Med en bra grundtrygghet 
kan därmed båda parter dra 
nytta av varandras kompetens 
och erfarenheter.

Ta hjälp utifrån

Men om man redan har 
hamnat på fel fot från bör-

Gott samarbete löser många problem

Hellre ett extra telefonsamtal än att 
kommunicera via brev, tipsar Mette 
Christensen.

JURIDIK»tillsyn

Missförstånd och dålig kunskap är en vanlig grogrund för konflikter. Med en 
bra relation till tillsynsmyndigheten kan många dyra misstag undvikas.
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Internationell 
fond ska rädda 
Östersjön
Miljöminister Andreas 
Carlgren har gett besked 
om att Sverige och Finland 
inrättar en ny fond för att 
förbättra miljön i Östersjön. 
Bland annat ska den bidra 
till att förbereda projekt 
som fosforrening av av-
loppsvatten och att minska 
utsläppen från jordbruk.

EU inför eko-
märke från 2010
EU tar nu hjälp av design- 
och konststudenter för att 
utforma ett offi ciellt märke 
för ekologiska  produkter. 
Märket ska börja användas 
från och med juli nästa år.

Logotypen blir obliga-
torisk för alla färdigför-
packade ekologiska pro-
dukter med ursprung i EU 
och som överens stämmer 
med märknings kriterierna. 
Även varor som inte är 
färdigförpackade och som 
har sitt ursprung i EU  eller 
 importeras från tredje land 
får märkas med  logotypen.  

Ny EU-guide till 
grön offentlig 
upphandling
EU-kommissionen har 
tagit fram en guide som 
ska göra det  enklare 
för myndig heter och 
 kommuner att upphandla 
grönt. Green Public Pro-
curement (GPP) Training 
Toolkit är en verktygslåda 
som bland annat inne-
håller råd för hur man tar 
fram en policy samt detal-
jerade guider för olika pro-
duktgrupper med förslag 
på kravspecifi kationer och 
formuleringar som myndig-
heterna kan använda. 

 Guiden fi nns tillgänglig 
på EU-kommissionens 
hemsida.

I KORTHET»

Gott samarbete löser många problem

jan, hur kan man då reparera 
 relationen?

– Då kan det vara vettigt 
att ta in en tredje part som kan 
titta på handlingar med nya 
ögon och hjälpa båda parter att 
komma ur de gamla spåren.

Hon förklarar att det är 
lättare för en utomstående att 
identifi era sakfrågorna och 
 hjälpa till att ta fram en 
handlings plan för de miljö-
frågor som behöver belysas. 

– En bra dialog är guld värd. 
Då kan problem åtgärdas på ett 
sätt som är bra för alla parter, 
poängterar Mette Christensen.

TEXT» ANNA NYSTRÖM
anna.n@miljo-utveckling.se

Så stärker du 
relationen med 
tillsynsmyndigheten

 Se till att få en bra kontakt från början. Bjud in tillsynsmyndig-
heten på studiebesök och var hjälpsam med att förklara tekniska 
detaljer. Håll tider.

 Var noga med informationen till tillsynsmyndigheten. Ligg gärna 
steget före och tänk igenom vilka konsekvenser en händelse eller för-
ändring i verksamheten kan få och hur du själv vill åtgärda eventuella 
problem.

 Dra nytta av att tillsynsmyndigheten sitter på god kunskap och 
erfarenhet om hur man kan lösa miljöfrågor. 

 Tillsyn kommer att bedrivas vare sig du gillar det eller inte. Med 
en positiv och välvillig inställning är det lättare att göra det bästa av 
uppkomna situationer.

En bra relation kan byggas 
på många sätt. Ett varmt 
välkomnande och vara till-
mötesgående och hjälpsam 
är en bra start. 
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