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§ 58
Återkallande av tillsynsansvar för vattenverksamhet
enligt kap 26 § 4 i miljöbalken (KSKF/2019:59)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Begära att Länsstyrelsen i Södermanlands län återtar den överlåtna tillsynen
över vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (1998:808) jämfört med
miljötillsyns-förordningen (2011:13) 2 kap 29 § p2, med undantag för de
anläggningar där tillstånd finns enligt både kapitel 9 och kapitel 11 där tillsyn
över vatten-verksamheten fortsatt bedrivs av miljö- och
räddningstjänstnämnden.
2. Begära att Länsstyrelsen i Södermanlands län upphäver det i övrigt inaktuella
överlåtelsebeslutet i ärende 511-9219-2005 från den 7 november 2005
avseende beslutanderätt inom strandskyddsområde, m.m samt överlåtande av
operativ tillsyn.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
1 mars 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige den 28
oktober 2004 begärde att få ta över den operativa tillsynen inom kommunens
strandskyddsområden och över vattenverksamhet. Länsstyrelsen beslutade den
7 november 2005 att överlämna begärda områden, inklusive delar gällande
fastighetsbildning kopplat till tillsynsområdet, samt tillsyn enligt 12 kap 6 §
miljöbalken om åtgärden hade koppling till vattenverksamhet på miljö-och
räddningstjänst-nämnden i Eskilstuna kommun.
Efter att nämnden har gjort en omprioritering vad gäller tillsynsobjekt och områden
samt inte längre kan upprätthålla erforderlig kompetens inom vattenverksamhetsområdet specifikt, önskar nu miljö- och räddningstjänstnämnden att kommunfullmäktige beslutar att begära att länsstyrelsen ska återta tillsynsansvaret över
vattenverksamhet enligt 26 kap 4 § miljöbalken samt i 1 kap 20 §
miljötillsynsförordningen (2011:13).

Yrkande
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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Kommunstyrelsen

Begäran om återkallande av tillsynsansvar enligt 26
kap 4 § miljöbalken
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Begära att Länsstyrelsen i Södermanlands län återtar den överlåtna tillsynen över
vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken (1998:808) jämfört med
Miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 29 § p2, med undantag för de
anläggningar där tillstånd finns enligt både kapitel 9 och kapitel 11 där tillsyn över
vattenverksamheten fortsatt bedrivs av miljö- och räddningstjänstnämnden.
2. Begära att Länsstyrelsen i Sörmlands län upphäver det i övrigt inaktuella
överlåtelsebeslutet i ärende 511-9219-2005 från den 7 november 2005 avseende
beslutanderätt inom strandskyddsområde, m.m samt överlåtande av operativ tillsyn.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige begärde den 28 oktober 2004 att få ta över den operativa
tillsynen inom kommunens strandskyddsområden och över vattenverksamhet.
Länsstyrelsen beslutade den 7 november 2005 att överlämna begärda områden
inklusive delar gällande fastighetsbildning kopplat till tillsynsområdet samt tillsyn
enligt 12 kap 6 § miljöbalken om åtgärden hade koppling till vattenverksamhet på
Miljö-och räddningstjänstnämnden (nämnden) i Eskilstuna kommun.
Efter att nämnden har gjort en omprioritering vad gäller tillsynsobjekt och områden
samt inte längre kan upprätthålla erforderlig kompetens inom
vattenverksamhetsområdet specifikt önskar nu nämnden att Eskilstuna
kommunfullmäktige beslutar att begära att Länsstyrelsen ska återta tillsynsansvaret
över vattenverksamhet enligt 26 kap 4 § miljöbalken samt i 1 kap 20 §
Miljötillsynsförordningen (2011:13).
Bakgrund
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Länsstyrelsen i Södermanlands län har fattat 6 beslut gällande överlåtelse av
tillsynsuppgifter från Länsstyrelsen till Eskilstuna kommun. Detta har skett med
stöd av miljöbalkens regler som medger att Länsstyrelsen under vissa
förutsättningar överlåter sin tillsyn till en kommunalnämnd. Detta gjordes på
begäran från kommunens fullmäktige.
Den i nuläget mest omfattande överlåtelsen gäller tillsynen över tillståndspliktiga
anläggningar inom kapitel 9 (miljöskydd). Beslut finns om överlåtelse av enskilda
anläggningar, som Kjula flygplats och Lilla Nyby avfallsanläggning, men också
branschvis (täkter) och generellt. Det finns även beslut gällande hela
lagstiftningsområden så som förorenade områden, naturvård, strandskydd och
vattenverksamhet.
Stora delar av besluten är inaktuella på grund av att lagstiftningen ändrats sedan
besluten skedde, ofta på sådant sätt att tillsyn överförts till kommunen. Det gäller
bland annat strandskydd, som ingår i överlåtelsebeslutet från den 7 november 2005,
där nu dispenser och tillsyn hanteras i huvudsak av kommunala nämnder.
Strandskydd och dispens från naturvårdsföreskrifter
Aktuell lagstiftning har ändrats så att överlåtelsebeslutet
nu saknar relevans. Strandskyddstillsyn och dispenser är sedan ändringar 2009 och
2010 nämndens ansvar. Fastighetsbildningsprocessen ändrades genom en
proposition 2014 så att de undantag från exempelvis naturskyddsföreskrifter och
strandskydd som kommunen kunde medge som en del av ett ärende hos
Lantmäteriet inte längre är aktuella och möjligheten saknas i lagstiftningen.
Dessa delar av överlåtelsebeslutet från 2005 saknar därmed numera innehåll.
Vattenverksamhet
Eskilstuna kommun är en av få kommuner i landet där miljö- och
räddningstjänstnämnden har tagit över tillsynen inom kapitel 11, vattenverksamhet
från Länsstyrelsen. Även hantering av samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken
avseende åtgärder på land med koppling till vattenverksamhet har överlåtits till
nämnden. Vattenverksamhet är i huvudsak indelat i två områden, arbete i vatten så
som muddring och kabelnedläggning respektive fasta vattenanläggningar som
reglerar eller pumpar vatten.
Inom området arbete i vatten sker tillsyn i form av anmälan av vattenverksamhet
och utifrån klagomål. Det är ofta nära kopplat till strandskyddsfrågor och inte
sällan bygglovsfrågor när tomter exploateras eller nya ägare gör om hus och
tomter. Anmälan om vattenverksamhet liknar anmälan om ändring som sker inom
miljöskydd och är en möjlighet för nämnden att reglera hur arbetet ska gå till.
Anmälan innebär ganska ofta ingen ytterligare reglering när den som anmäler har
beskrivit tillräckliga skyddsåtgärder. Rivningen av kalklinbanans stolpar är det
mest omfattande anmälningsärendet de senaste åren.
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För fasta vattenanläggningar sker både regelbunden tillsyn med långa intervall och
hantering av incidenter och klagomål. Hyndevadsdammen och regleringen av
Hjälmaren är det som under 2017 och 2018 tagit mest tid i anspråk för tillsyn och
klagomålshantering.
Vissa anläggningar har tillstånd till vattenverksamhet som en del av sin
miljöskyddsverksamhet, det gäller exempelvis Eskilstuna Energi och Miljö ABs
anläggning inom fastigheterna Vattumannen samt NCC täkt Kjula syd. För dessa
anläggningar finns ett fortsatt behov av samlad tillsyn över anläggningen. Tillsynen
sker där i huvudsak enligt de villkor som föreskrivits (exempelvis mängd vatten,
temperatur) och frågor om kompetensförsörjning blir mindre relevant i förhållande
till behovet av att samla exempelvis tillsynen över en vattenpumps
energiförbrukning och effekten av det vatten den pumpar ut.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, överlåtelsebeslut 511-9219-2005
Delegerade befogenheter:
 Strandskyddsdispens, förutom för byggande av försvarsanläggning eller allmän
väg.
 Dispens från naturvårdsföreskrifter eller andra bestämmelser än detaljplan,
fastighetsplan eller områdesbestämmelser.
 Operativ tillsyn och samråd inom strandskyddsområden och vattenverksamhet.
Miljöbalken
26 kapitlet
4 § ... Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun. ...
Miljötillsynsförordningen
1 kapitlet
9 § Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en operativ
tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska
utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.
18 § I den omfattning som framgår av 2 kap. får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
19 § En överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn ska avse
1. en viss typ av tillsynsobjekt,
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt,
eller
3. ett visst tillsynsobjekt.
20 § Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan
överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till
...
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§,
...
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. ...
21 § En tillsynsmyndighet som har överlåtit uppgiften att utöva operativ tillsyn till
en kommunal nämnd ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen. Om
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förutsättningarna för överlåtelse enligt 20 § inte längre finns, ska
tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En återkallelse får avse ett visst eller
vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt.
2 kapitlet
9 § Den kommunala nämnden har ansvar för tillsynen i fråga om ...
4. strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 §
2 ...
29 § Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om ...
2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt
som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken, ...
Skäl för återlämnande
Vattenverksamhet är ett för miljö- och räddningstjänstnämnden litet område utan
större kopplingar till övrig verksamhet. Det är svårt att upprätthålla kompetens
inom ett avgränsat område där tidsbehovet är mindre än en halv tjänst.
Förutsättningarna medför att det inte är möjligt att ha backupkompetens och flera
inspektörer som kan upprätthålla kompetens inom området.

Eskilstuna kommun är en av få kommuner som övertagit tillsynen. Lagstiftningen
inom området har ändrats och det finns fördelar med att tillsynen över
vattenverksamhetsanläggningar som dammar och kraftverk sker samordnat för hela
länet. Alla anläggningar behöver nu moderna tillstånd och det kommer att ske på
ett koordinerat sätt över hela landet, där Länsstyrelserna förstås får en viktig roll.
En samlad hantering av vattenverksamhet i samband med åtgärder inom
strandskydd och byggåtgärder i vattenområdet medför enklare hantering för den
enskilda kommunmedborgaren. Det innebär dock en låsning av
inspektörskompetens vid rekrytering och fortbildning till ett begränsat sakområde
utan större möjligheter till samordning, vilket för nämnden medför viss
kapacitetsförlust.
Miljö- och räddningstjänstnämndens bedömning är därmed att förutsättningarna
enligt miljötillsynsförordningens 1 kap 20 § punkterna 2 (jämfört med 1 kap 9 §), 6
och 7 inte längre föreligger och tillsynen bör återlämnas/återtas.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar miljö- och räddningstjänstnämndens analys att de
delar av beslutet som fortfarande är aktuella, dvs tillsyn över vattenverksamhet, är
bättre att samla hos länsstyrelsen. Vattenfrågorna är viktiga för kommunen men
kompetensbehovet har visat sig svårt att täcka. Bra information från kommunens
och länsstyrelsens sida om var ansvaret för tillstånd och tillsyn för
vattenverksamhet finns behövs så att kommuninvånarna påverkas så lite som
möjligt.
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Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Miljö och räddningstjänstnämnden
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§3
Begäran om återkallande av tillsynsansvar enligt 26
kap 4 § miljöbalken
Länsstyrelsen i Södermanlands län överlät den 7 november 2005
tillsynsansvaret för tillståndspliktiga vattenverksamheter i miljöbalken på
Miljö-och räddningstjänstnämnden (nämnden) i Eskilstuna kommun.
Efter att nämnden har gjort en omprioritering vad gäller tillsynsobjekt och
områden samt inte längre kan upprätthålla erforderlig kompetens inom
vattenverksamhetsområdet specifikt önskar nu nämnden att Länsstyrelsen
återtar tillsynsansvaret över vattenverksamhet enligt 26 kap 4 § miljöbalken
samt i 1 kap 20 § Miljötillsynsförordningen (2011:13).

Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i
Eskilstuna kommun att hemställa hos Länsstyrelsen i Södermanlands län att de
beslutar att:
1.

Länsstyrelsen i Södermanlands län återtar den överlåtna tillsynen över
vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken (1998:808) jämfört med
Miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 29 § p2, med undantag för de
anläggningar där tillstånd finns enligt både kapitel 9 och kapitel 11 där
tillsyn över vattenverksamheten fortsatt bedrivs av nämnden.

2.

Upphäva det i övrigt inaktuella överlåtelsebeslutet i ärende 511-9219-2005
från den 7 november 2005 avseende beslutanderätt inom
strandskyddsområde, m.m samt överlåtande av operativ tillsyn, i sådant fall
Länsstyrelsen i Södermanlands län finner att så är lämpligt.
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Bedömningsgrunder
Länsstyrelsen i Södermanlands län, överlåtelsebeslut 511-9219-2005
Delegerade befogenheter:

Strandskyddsdispens, förutom för byggande av försvarsanläggning eller
allmän väg.

Dispens från naturvårdsföreskrifter eller andra bestämmelser än
detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser.

Operativ tillsyn och samråd inom strandskyddsområden och
vattenverksamhet.
Miljöbalken
26 kapitlet
4 § ... Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun.
...
Miljötillsynsförordningen
1 kapitlet
9 § Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en operativ
tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska
utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.
18 § I den omfattning som framgår av 2 kap. får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
19 § En överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn ska avse
1. en viss typ av tillsynsobjekt,
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa
tillsynsobjekt, eller
3. ett visst tillsynsobjekt.
20 § Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan
överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till
...
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12
§§,
...
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. ...
21 § En tillsynsmyndighet som har överlåtit uppgiften att utöva operativ tillsyn
till en kommunal nämnd ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen. Om
förutsättningarna för överlåtelse enligt 20 § inte längre finns, ska
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tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En återkallelse får avse ett visst eller
vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt.
2 kapitlet
9 § Den kommunala nämnden har ansvar för tillsynen i fråga om ...
4. strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar
enligt 7 § 2 ...
29 § Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om ...
2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas av
tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,
...
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Bedömning
Länsstyrelsen i Södermanlands län har fattat 6 beslut gällande överlåtelse av
tillsynsuppgifter från Länsstyrelsen till Eskilstuna kommun. Detta har skett med
stöd av miljöbalkens regler som medger att Länsstyrelsen under vissa
förutsättningar överlåter sin tillsyn till en kommunalnämnd. Detta sker efter
begäran från kommunens fullmäktige.
Den i nuläget mest omfattande överlåtelsen gäller tillsynen över tillståndspliktiga
anläggningar inom kapitel 9 (miljöskydd). Beslut finns om överlåtelse av enskilda
anläggningar, som Kjula flygplats och Lilla Nyby avfallsanläggning, men också
branschvis (täkter) och generellt.
Det finns även beslut gällande hela lagstiftningsområden så som förorenade
områden, naturvård, strandskydd och vattenverksamhet.
Stora delar av besluten är inaktuella på grund av att lagstiftningen ändrats sedan
besluten skedde, ofta på sådant sätt att tillsyn överförts till kommunen. Det gäller
bland annat strandskydd, som ingår i överlåtelsebeslutet från den 7 november 2005,
där nu dispenser och tillsyn hanteras i huvudsak av kommunala nämnder.
Strandskydd och dispens från naturvårdsföreskrifter
Aktuell lagstiftning har ändrats så att överlåtelsebeslutet nu saknar relevans.
Strandskyddstillsyn och dispenser är sedan ändringar 2009 och 2010 nämndens
ansvar.
Fastighetsbildningsprocessen ändrades genom en proposition 2014 så att de
undantag från exempelvis naturskyddsföreskrifter och strandskydd som kommunen
kunde medge som en del av ett ärende hos Lantmäteriet inte längre är aktuella och
möjligheten saknas i lagstiftningen.
Dessa delar av överlåtelsebeslutet från 2005 saknar därmed numera innehåll.
Vattenverksamhet
Eskilstuna kommun är en av få kommuner i landet där nämnden har tagit över
tillsynen inom kapitel 11, vattenverksamhet från Länsstyrelsen. Även hantering av
samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken avseende åtgärder på land med koppling
till vattenverksamhet har överlåtits till nämnden.
Vattenverksamhet är i huvudsak indelat i två områden, arbete i vatten så som
muddring och kabelnedläggning respektive fasta vattenanläggningar som reglerar
eller pumpar vatten.
Inom området arbete i vatten sker tillsyn i form av anmälan av vattenverksamhet
och utifrån klagomål. Det är ofta nära kopplat till strandskyddsfrågor och inte
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sällan bygglovsfrågor när tomter exploateras eller nya ägare gör om hus och
tomter. Anmälan om vattenverksamhet liknar anmälan om ändring som sker inom
miljöskydd och är en möjlighet för nämnden att reglera hur arbetet ska gå till.
Anmälan innebär ganska ofta ingen ytterligare reglering när den som anmäler har
beskrivit tillräckliga skyddsåtgärder. Rivningen av kalklinbanans stolpar är det
mest omfattande anmälningsärendet de senaste åren.
För fasta vattenanläggningar sker både regelbunden tillsyn med långa intervall och
hantering av incidenter och klagomål. Hyndevadsdammen och regleringen av
Hjälmaren är det som under 2017 och 2018 tagit mest tid i anspråk för tillsyn och
klagomålshantering.
Vissa anläggningar har tillstånd till vattenverksamhet som en del av sin
miljöskyddsverksamhet, det gäller exempelvis EEMs anläggning inom
Vattumannen och NCC täkt Kjula syd. För dessa anläggningar ser vi ett fortsatt
behov av samlad tillsyn över anläggningen. Tillsynen sker där i huvudsak enligt de
villkor som föreskrivits (exempelvis mängd vatten, temperatur) och frågor om
kompetensförsörjning blir mindre relevant i förhållande till behovet av att samla
exempelvis tillsynen över en vattenpumps energiförbrukning och effekten av det
vatten den pumpar ut.

Skäl för återlämnande
Vattenverksamhet är ett för nämnden litet område utan större kopplingar till övrig
verksamhet. Det är svårt att upprätthålla kompetens inom ett avgränsat område där
tidsbehovet är mindre än en halv tjänst. Förutsättningarna medför att det inte är
möjligt att ha backupkompetens och flera inspektörer som kan upprätthålla
kompetens inom området.
Eskilstuna kommun är en av få kommuner som övertagit tillsynen.
Lagstiftningen inom området har ändrats och det finns fördelar med att tillsynen
över vattenverksamhetsanläggningar som dammar och kraftverk sker samordnat för
hela länet. Alla anläggningar behöver nu moderna tillstånd och det kommer att ske
på ett koordinerat sätt över hela landet, där Länsstyrelserna förstås får en viktig
roll.
En samlad hantering av vattenverksamhet i samband med åtgärder inom
strandskydd och byggåtgärder i vattenområdet medför enklare hantering för den
enskilda kommunmedborgaren. Det innebär dock en låsning av
inspektörskompetens vid rekrytering och fortbildning till ett begränsat sakområde
utan större möjligheter till samordning, vilket för nämnden medför viss
kapacitetsförlust.
Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
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Nämndens bedömning är därmed att förutsättningarna enligt
miljötillsynsförordningens 1 kap 20 § punkterna 2 (jämfört med 1 kap 9 §), 6 och 7
inte längre föreligger och tillsynen bör återlämnas/återtas.

Detta har hänt i ärendet
Kommunfullmäktige begärde den 28 oktober 2004 att få ta över den operativa
tillsynen inom kommunens strandskyddsområden och över vattenverksamhet.
Länsstyrelsen beslutade den 7 november 2005 att överlämna begärda områden
inklusive delar gällande fastighetsbildning kopplat till tillsynsområdet samt tillsyn
enligt 12 kap 6 § miljöbalken om åtgärden hade koppling till vattenverksamhet.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till miljökontorets förslag till
beslut.
---

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign
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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Begäran om återkallande av tillsynsansvar
enligt 26 kap 4 § miljöbalken
Länsstyrelsen i Södermanlands län överlät den 7 november 2005
tillsynsansvaret för tillståndspliktiga vattenverksamheter i miljöbalken på
Miljö-och räddningstjänstnämnden (nämnden) i Eskilstuna kommun.
Efter att nämnden har gjort en omprioritering vad gäller tillsynsobjekt och
områden samt inte längre kan upprätthålla erforderlig kompetens inom
vattenverksamhetsområdet specifikt önskar nu nämnden att Länsstyrelsen
återtar tillsynsansvaret över vattenverksamhet enligt 26 kap 4 § miljöbalken
samt i 1 kap 20 § Miljötillsynsförordningen (2011:13).

Miljö- och räddningstjänstnämndens beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i
Eskilstuna kommun att hemställa hos Länsstyrelsen i Södermanlands län att de
beslutar att:
1.

Länsstyrelsen i Södermanlands län återtar den överlåtna tillsynen över
vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken (1998:808) jämfört med
Miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 29 § p2, med undantag för de
anläggningar där tillstånd finns enligt både kapitel 9 och kapitel 11 där tillsyn
över vattenverksamheten fortsatt bedrivs av nämnden.

2.

Upphäva det i övrigt inaktuella överlåtelsebeslutet i ärende 511-9219-2005
från den 7 november 2005 avseende beslutanderätt inom
strandskyddsområde, m.m samt överlåtande av operativ tillsyn, i sådant fall
Länsstyrelsen i Södermanlands län finner att så är lämpligt.

Postadress
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna
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Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon, växel
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Webbplats
eskilstuna.se
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Bedömningsgrunder
Länsstyrelsen i Södermanlands län, överlåtelsebeslut 511-9219-2005
Delegerade befogenheter:

Strandskyddsdispens, förutom för byggande av försvarsanläggning eller allmän väg.

Dispens från naturvårdsföreskrifter eller andra bestämmelser än detaljplan,
fastighetsplan eller områdesbestämmelser.

Operativ tillsyn och samråd inom strandskyddsområden och vattenverksamhet.
Miljöbalken
26 kapitlet
4 § ... Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun. ...
Miljötillsynsförordningen
1 kapitlet
9 § Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en operativ tillsynsmyndighet
ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens kompetens i
tillsynsfrågor.
18 § I den omfattning som framgår av 2 kap. får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta
åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
19 § En överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn ska avse
1. en viss typ av tillsynsobjekt,
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt, eller
3. ett visst tillsynsobjekt.
20 § Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ska vid
sin prövning ta hänsyn till
...
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§,
...
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. ...
21 § En tillsynsmyndighet som har överlåtit uppgiften att utöva operativ tillsyn till en
kommunal nämnd ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen. Om förutsättningarna för
överlåtelse enligt 20 § inte längre finns, ska tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En
återkallelse får avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt.
2 kapitlet
9 § Den kommunala nämnden har ansvar för tillsynen i fråga om ...
4. strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 § 2 ...
29 § Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om ...
2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som
kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken, ...
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Bedömning
Länsstyrelsen i Södermanlands län har fattat 6 beslut gällande överlåtelse av
tillsynsuppgifter från Länsstyrelsen till Eskilstuna kommun. Detta har skett med
stöd av miljöbalkens regler som medger att Länsstyrelsen under vissa förutsättningar
överlåter sin tillsyn till en kommunalnämnd. Detta sker efter begäran från
kommunens fullmäktige.
Den i nuläget mest omfattande överlåtelsen gäller tillsynen över tillståndspliktiga
anläggningar inom kapitel 9 (miljöskydd). Beslut finns om överlåtelse av enskilda
anläggningar, som Kjula flygplats och Lilla Nyby avfallsanläggning, men också
branschvis (täkter) och generellt.
Det finns även beslut gällande hela lagstiftningsområden så som förorenade
områden, naturvård, strandskydd och vattenverksamhet.
Stora delar av besluten är inaktuella på grund av att lagstiftningen ändrats sedan
besluten skedde, ofta på sådant sätt att tillsyn överförts till kommunen. Det gäller
bland annat strandskydd, som ingår i överlåtelsebeslutet från den 7 november 2005,
där nu dispenser och tillsyn hanteras i huvudsak av kommunala nämnder.
Strandskydd och dispens från naturvårdsföreskrifter
Aktuell lagstiftning har ändrats så att överlåtelsebeslutet nu saknar relevans.
Strandskyddstillsyn och dispenser är sedan ändringar 2009 och 2010 nämndens
ansvar.
Fastighetsbildningsprocessen ändrades genom en proposition 2014 så att de
undantag från exempelvis naturskyddsföreskrifter och strandskydd som kommunen
kunde medge som en del av ett ärende hos Lantmäteriet inte längre är aktuella och
möjligheten saknas i lagstiftningen.
Dessa delar av överlåtelsebeslutet från 2005 saknar därmed numera innehåll.
Vattenverksamhet
Eskilstuna kommun är en av få kommuner i landet där nämnden har tagit över
tillsynen inom kapitel 11, vattenverksamhet från Länsstyrelsen. Även hantering av
samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken avseende åtgärder på land med koppling till
vattenverksamhet har överlåtits till nämnden.
Vattenverksamhet är i huvudsak indelat i två områden, arbete i vatten så som
muddring och kabelnedläggning respektive fasta vattenanläggningar som reglerar
eller pumpar vatten.
Inom området arbete i vatten sker tillsyn i form av anmälan av vattenverksamhet
och utifrån klagomål. Det är ofta nära kopplat till strandskyddsfrågor och inte sällan
bygglovsfrågor när tomter exploateras eller nya ägare gör om hus och tomter.
Anmälan om vattenverksamhet liknar anmälan om ändring som sker inom
miljöskydd och är en möjlighet för nämnden att reglera hur arbetet ska gå till.
Anmälan innebär ganska ofta ingen ytterligare reglering när den som anmäler har
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beskrivit tillräckliga skyddsåtgärder. Rivningen av kalklinbanans stolpar är det mest
omfattande anmälningsärendet de senaste åren.
För fasta vattenanläggningar sker både regelbunden tillsyn med långa intervall och
hantering av incidenter och klagomål. Hyndevadsdammen och regleringen av
Hjälmaren är det som under 2017 och 2018 tagit mest tid i anspråk för tillsyn och
klagomålshantering.
Vissa anläggningar har tillstånd till vattenverksamhet som en del av sin
miljöskyddsverksamhet, det gäller exempelvis EEMs anläggning inom Vattumannen
och NCC täkt Kjula syd. För dessa anläggningar ser vi ett fortsatt behov av samlad
tillsyn över anläggningen. Tillsynen sker där i huvudsak enligt de villkor som
föreskrivits (exempelvis mängd vatten, temperatur) och frågor om
kompetensförsörjning blir mindre relevant i förhållande till behovet av att samla
exempelvis tillsynen över en vattenpumps energiförbrukning och effekten av det
vatten den pumpar ut.
Skäl för återlämnande
Vattenverksamhet är ett för nämnden litet område utan större kopplingar till övrig
verksamhet. Det är svårt att upprätthålla kompetens inom ett avgränsat område där
tidsbehovet är mindre än en halv tjänst. Förutsättningarna medför att det inte är
möjligt att ha backupkompetens och flera inspektörer som kan upprätthålla
kompetens inom området.
Eskilstuna kommun är en av få kommuner som övertagit tillsynen.
Lagstiftningen inom området har ändrats och det finns fördelar med att tillsynen
över vattenverksamhetsanläggningar som dammar och kraftverk sker samordnat för
hela länet. Alla anläggningar behöver nu moderna tillstånd och det kommer att ske
på ett koordinerat sätt över hela landet, där Länsstyrelserna förstås får en viktig roll.
En samlad hantering av vattenverksamhet i samband med åtgärder inom
strandskydd och byggåtgärder i vattenområdet medför enklare hantering för den
enskilda kommunmedborgaren. Det innebär dock en låsning av
inspektörskompetens vid rekrytering och fortbildning till ett begränsat sakområde
utan större möjligheter till samordning, vilket för nämnden medför viss
kapacitetsförlust.
Nämndens bedömning är därmed att förutsättningarna enligt
miljötillsynsförordningens 1 kap 20 § punkterna 2 (jämfört med 1 kap 9 §), 6 och 7
inte längre föreligger och tillsynen bör återlämnas/återtas.

Detta har hänt i ärendet
Kommunfullmäktige begärde den 28 oktober 2004 att få ta över den operativa
tillsynen inom kommunens strandskyddsområden och över vattenverksamhet.
Länsstyrelsen beslutade den 7 november 2005 att överlämna begärda områden
inklusive delar gällande fastighetsbildning kopplat till tillsynsområdet samt tillsyn
enligt 12 kap 6 § miljöbalken om åtgärden hade koppling till vattenverksamhet.
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Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se
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