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§ 365  Dnr 2022KS455 

Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag, i enlighet med miljö- och bygglovsnämnden, till beslut i 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att återlämna ansvaret för den operativa tillsynen av samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt andra regler i 
miljöbalken gäller i många fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd till 
tillsynsmyndigheten. Av 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att allmän anmälningsplikt gäller 
för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att 
ändra naturmiljön. 
  
Härryda kommun begärde 2011 att ta över den operativa tillsynen gällande samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen överlät denna tillsyn från den 1 januari 2012 till 
kommunen genom beslut den 22 november 2011. 
  
Erfarenheten av att ha denna tillsyn under tio år har visat att handläggningen inte blir 
tillräckligt effektiv. Förvaltningen föreslår därför att kommunen ska återlämna den operativa 
tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. Datum för överlämnande 
bestäms i dialog med länsstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 september 2022 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 4 oktober 2022 § 162 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad  
Thomas Hammarlund 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-09-09   
 

 
 
 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS455 400 

 

 

Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och bygglovsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att återlämna ansvaret för den operativa tillsynen av 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. 
 
Miljö- och bygglovsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt miljö- och 
bygglovsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

För åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt andra 
regler i miljöbalken gäller i många fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd 
till tillsynsmyndigheten. Av 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att allmän 
anmälningsplikt gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en 
åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.  

Härryda kommun begärde 2011 att ta över den operativa tillsynen gällande 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen överlät denna tillsyn från 
den 1 januari 2012 till kommunen genom beslut den 22 november 2011. 

Erfarenheten av att ha denna tillsyn under tio år har visat att handläggningen inte 
blir tillräckligt effektiv. Förvaltningen föreslår därför att kommunen ska återlämna 
den operativa tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. 
Datum för överlämnande bestäms i dialog med länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 september 2022  
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 4 oktober 2022 § 162 
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Ärendet 
I miljötillsynsförordningen (2011:13) regleras vilken myndighet som har 
tillsynsansvaret enligt miljöbalken. I vissa fall då ansvaret ligger på länsstyrelsen 
kan ansvaret överlåtas till kommunen om kommunen begär det. 

Härryda kommun begärde 2011 att ta över den operativa tillsynen gällande 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen överlät denna tillsyn från 
den 1 januari 2012 till kommunen genom beslut den 22 december 2011. 

Om en verksamhet eller en åtgärd, som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön ska en anmälan om samråd göras. Denna anmälan 
ska göras till den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. 
miljöbalken eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel. 
Den myndighet som avses är länsstyrelsen, men de kan alltså överlåta ansvaret till 
kommunen, vilket är fallet i Härryda. 

Kommunens erfarenhet av att ha denna tillsyn under tio år har visat att 
handläggningen inte blir tillräckligt effektiv. Från början var syftet att ta över 
tillsynen att få en bättre kontroll över hanteringen av schaktmassor i kommunen. 

Det har blivit alltfler ärenden som rör ledningsdragningar av olika saker. Delar av 
dessa dragningar berör ofta olika typer av naturskyddsområden eller innebär 
vattenverksamhet, vilket ska hanteras av länsstyrelsen. Kommunen bedömer att 
hanteringen av dessa ärenden inte blir effektiv när två olika myndigheter ska 
hantera olika delar av samma dragning. Det mest effektiva hade varit om det var 
en samlad prövning och att den myndighet som hanterar den högsta 
prövningsnivån hanterar hela ärendet. Så är dock inte fallet utan ärendet delas upp 
i flera prövningar, vilket inte innebär någon effektiv hantering. 

Hanteringen av schaktmassor sker idag framför allt via anmälningsplikt enligt 
andra paragrafer i lagstiftningen eller via klagomål. Det är ytterst sällan det blir tal 
om anmälan enligt 12 kap. § 6 miljöbalken. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunen utifrån ovanstående ska återlämna 
den operativa tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. 
Vilket datum som är aktuellt för överlämnande bestäms i dialog med 
länsstyrelsen. 

 

 

 
Peter Lönn    Thomas Hammarlund 
T.f. Samhällsbyggnadschef   Miljöchef
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