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Sveriges Byggindustriers remissvar på Betänkande Miljötillsyn och 
sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 
2017:63) 
 

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-

organisation och organiserar ca 3 500 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  

Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående 

synpunkter.  

Sammanfattning 

• Sveriges Byggindustrier är positiva till utredarnas förslag och välkomnar särskilt 

att tillsynsbegreppet ska ges en entydig definition i Miljöbalken. 

• Sveriges Byggindustrier stödjer förslaget att ge Naturvårdsverket en utpekad roll 

som nationell samordnare. 

• Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget om utvecklande av system för 

branschexpertis och förordar att branschspecifika grupper med deltagande 

experter från näringslivet inrättas. 

• Sveriges Byggindustrier stödjer förslaget om framtagande av kriterier för 

kompetens hos tillsynspersoner och ser det som en förutsättning för enhetlig och 

konkurrensneutral tillsyn i hela landet. 

• Sveriges Byggindustrier betonar vikten av tydliga riktlinjer för kommunernas 

avgiftsdebitering så att nivån motsvaras av erhållen tillsyn och därmed stöd för 

miljöarbetet. 

Generella synpunkter  

Sveriges Byggindustrier är positiva till utredningens förslag som helhet och välkomnar 

särskilt ett förtydligat tillsynsbegrepp i Miljöbalken. Naturvårdsverket föreslås få en 

tydlig roll som nationell samordnare samtidigt som vikten av samverkan mellan 

myndigheter betonas, det är bra. En enhetlig och kunnig tillsyn lägger grund för ökat 

engagemang i miljöfrågorna samtidigt som konkurrensneutraliteten vidmakthålls. Det är 

av stor vikt att bristande lagefterlevnad inte tillåts bli ett konkurrensmedel, seriösa företag 

med god kompetens måste betraktas som en tillgång samtidigt som oseriösa aktörer fasas 

ut från marknaden. 

Sveriges Byggindustrier anser att samverkan mellan tillsynsmyndigheter och näringsliv är 

viktig och välkomnar en dialog via branschspecifika grupper. Detta skulle främja 

kunskapsspridning både hos tillsynsmyndigheter och hos företagen och i förlängningen 

underlätta genomförande av nödvändiga åtgärder. Tillsammans med förslaget om kriterier 
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för kompetens hos tillsynspersoner kan detta utgöra grund för en effektiv och enhetlig 

tillsyn. 

Utredningen tar upp finansiering av tillsynen och konstaterar vikten av att avgiften ska 

följas av en motprestation. Sveriges Byggindustrier instämmer och betonar vikten av att 

kommunerna får tydliga riktlinjer för hur tillsynsavgifter ska beräknas. I dag kan 

skillnaderna vara stora mellan kommunerna och motiveras inte nödvändigtvis av upplevd 

kvalitet på utförd tillsyn. 

 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Miljöexpert Marianne Hedberg 

på 08-698 58 36 eller marianne.hedberg@sverigesbyggindustrier.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd 

Verkställande direktör 

 


