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Utkom från trycket
den 12 juli 2016

utfärdad den 30 juni 2016.
Regeringen föreskriver1 i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)
dels att rubriken närmast före 1 kap. 11 § ska utgå,
dels att 1 kap. 10 a och 11 §§ och rubriken närmast före 1 kap. 10 a § ska
ha följande lydelse.
Tillsynsprogram och tillsynsbesök
10 a §2 Den operativa tillsynsmyndigheten ska, med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan, upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram
för varje verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller
16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap.
1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §,
14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10 eller 14 §, 16 kap. 1 §,
17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska
genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande
risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall får den inte
överskrida tre år.
11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten
1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet,
2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om
myndigheten vid det föregående besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut
eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och
3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till
verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket.
1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.
1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i
den ursprungliga lydelsen.
2
Senaste lydelse 2013:268.
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2. Bestämmelsen i 1 kap. 10 a § tillämpas första gången i fråga om tillsynsprogram med utgångspunkt i den operativa tillsynsmyndighetens tillsynsplan
för 2017.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tillsyn som bedrivs med utgångspunkt i den operativa tillsynsmyndighetens tillsynsplan för 2016.
På regeringens vägnar
KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)
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