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BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

Svar på interpellation (MP) om 
miljöbrott
Hur hanterar Vallentuna kommun miljöbrott?
Miljöbrott eller misstanke om miljöbrott är någonting som ska åtalsanmälas enligt 
miljöbalken. Det är varje inspektörs skyldighet att åtalsanmäla en misstanke om 
miljöbrott. Det rör sig då om ren verkställighet och är ingenting som är på delegation 
från nämnden utan något varje inspektör enligt lagstiftningen ska göra. 

Satsar kommunen tillräckliga resurser för att stävja förekomsten av 
miljöbrott?
Det är viktigt att kunna arbeta förebyggande med tillsyn så att tillsynsmyndigheten i 
tidigt skede hjälper företagaren att göra rätt. Tidigare år har det inte funnits 
tillräckligt med resurser för att arbeta ordentligt med frågan. Sedan början av 2020 
har bygg- och miljötillsynsnämndens miljöavdelning fått mer resurser i 
kommunplanen och har därför kunnat anställa fler inspektörer. Det har gjort att 
nämnden har kunnat börja arbeta mer systematiskt med tillsyn och även med 
klagomålsärenden. Från början av 2021 börjar en ny taxa gälla som 
Kommunfullmäktige fattat beslut om. Det är en behovsbaserad taxa för miljöbalkens 
tillsyn. Det innebär att det är tillsynsbehovet inom en specifik bransch som styr hur 
många timmar som ska läggas på branschen. Det finns vissa branscher där miljöbrott 
är mer förekommande och tillsynsbehovet därför är större (gäller framförallt 
avfallsbranschen). Från 2021 möjliggör därför taxan att mer tid kan läggas på dessa 
branscher och verksamheterna betalar också en högre tillsynsavgift för den tillsynen. 
Det gör att eventuella miljöbrott kan upptäckas och även förekommas då kontrollen 
av verksamheten är mer frekvent än tidigare. 

Idag arbetar nämnden med att stävja miljöbrott genom tillsyn på de miljöfarliga 
verksamheter som finns i kommunen och genom att utreda de klagomål som kommer 
in från kommuninvånare. Mer resurser gör att nämndens handläggare kan jobba än 
mer förebyggande, genom att själv åka runt i kommunen och hitta dessa platser där 
ev. dumpningar av avfall sker. Med den satsning som gjordes inför 2020 anser ändå 
nämnden att ett bra systematiskt arbete för att stävja förekomsten av miljöbrott kan 
genomföras med de resurser nämnden har tillförfogande. 
 
Vilket stöd har kommunens miljöinspektörer för att miljöbrott ska 
upptäckas. 
Det stöd som finns är framförallt kollegor, både inom kommunen och från andra 
kommuner. Det finns en grupp inom Miljösamverkan Stockholms län (MSL) som 
arbetar med avfall. Där är Vallentuna kommuns handläggare projektledare då det är 
en så stor fråga i vår kommun. Det som kan önskas är ett bredare stöd från 
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polis/åklagare och från länsstyrelsen som är vår tillsynsvägledande myndighet. 
Förhoppningen är att MSL gruppen ska kunna bygga upp detta stöd än mer under de 
kommande åren. 

Att ha inspektörer med erfarenhet är viktigt för att kunna jobba med dessa frågor och 
här har Vallentuna turen att ha otroligt erfarna inspektörer med lång erfarenhet inom 
miljötillsynen. 

Elwe Nilsson
Ordförande, bygg- och miljötillsynsnämnden
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