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Hur fattar vi rätt beslut?

Öppen dialog

Lyssnar till argument

Transparanta utredningar

Redovisar antaganden och förutsättningar

Redovisar osäkerheter
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Länsstyrelsen ska

Svara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har 
ålagt den. Länsstyrelsernas miljötillsynsarbete ska bidra till att nå
miljökvalitetsmålen och till att uppkomsten av miljöskador motverkas

Verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen nås

Detta enligt Länsstyrelsen instruktionen och regleringsbrev som styr 
verksamheten på länsstyrelserna.
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Grunden 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har 
ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturens väl
(1:1 miljöbalken).
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Tillsyn

Tillsynens uppgift är att se till att miljöbalken efterlevs och att dess 
syfte nås (26:1 miljöbalken).

När tveksamhet råder om vad som bör beslutas eller göras ska väljas 
det som mest sannolikt gynnar uthållig utveckling. Miljökvalitetsmålen
ska ge vägledning angående innebörden av begreppet hållbar 
utveckling (miljöbalkspropositionen).
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Giftfri miljö

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden”
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Grundvatten av god kvalitet

”Grundvattnet skall ge en säker 
och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och 
vattendrag”

NYTT! -MKN
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Ekonomiskt rimligt?

Få verktyg – väntar på praxis

Tillämpningen av hänsynsreglerna ska ske mot bakgrund av den 
övergripande målbestämmelsen - hållbar utveckling - och vid den 
tillämpningen skall vägledning hämtas från bl.a. miljömålen 
(miljööverdomstolen)

Kostnaden för att uppfylla hänsynsreglerna ska vara motiverad från 
miljösynpunkt. Vad gäller bedömningen av vilken nytta en åtgärd medför från 
hälso- och miljösynpunkt är miljömålen av särskild betydelse 
(miljöbalkspropositionen)

Miljömål ger ledning vid tillämpningen av balken avseende bedömningen av 
vad en hållbar utveckling innebär. … När tveksamhet råder om vad som bör 
beslutas eller göras ska väljas det som mest sannolikt gynnar uthållig 
utveckling (miljöbalkspropositionen)
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Önskelista

Längre tidsperspektiv i riskbedömningarna

Miljön på plats och i omgivningen har ett eget värde

Tydligare lagstiftning / mer praxis kring skälighet och 
fastighetsägaransvar

Administrativ lösning på hur information om förorenade 
områden som sanerats, helt eller delvis, bevaras 

Fond (typ saneringsförsäkringen) som går in och täcker 
kostnader som inte är skäliga att kräva av ansvarig


