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Bakgrund och syfte  

Emil-gruppen tillkom 1995 (namnsdag Emil) och är en samarbetsgrupp mellan 
tillsynsmyndigheter inom miljöområdet, åklagare och Polismydigheten i Skåne. 
Gruppens syfte är att främja samarbetet mellan dessa myndigheter för att 
effektivisera hanteringen av och förebygga miljöbrott. Miljöbrott inkluderar allt från 
missade redovisningar till organiserad brottslighet av stor omfattning. 
 
Av 1 kap. 17 § miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att; 
”Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt. För att 
förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott, ska länsstyrelsen 
verka för samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten (REMA) och de 
myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken.” Förordning (2014:1243). 
 

EU-kommissionen har vid sin granskning av genomförandet av EU:s miljöpolitik i 

landrapporten om Sverige särskilt lyft fram vikten av ett riskbaserat förhållningssätt 

och att samverkan mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare bör kunna 

förbättras för att öka sannolikheten för att allvarliga överträdelser lagförs.   

Anteckningar från mötet  

Årets första EMIL-möte med den nya gruppkonstellationen. Alla gruppensdeltagare 
kunde inte närvara, Försvarsinspektören för miljö- och hälsa Robert Öjermark och 
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alla representanter från polisen och åklagarmyndigheten, dock var myndigheterna 
representerade.  
 
Mötet började med att Lotta Sahlin Skoog, Enhetschef för miljötillsyn Länsstyrelsen 
Västra Götaland, berättade om länets miljöbrottssamverkan med syfte att ge oss en 
inblick i ett annat läns arbete med miljöbrottssamverkan och inspiration till vårt 
fortsatta arbete och vår planering av bland annat kommande Stormöte. Lottas 
presentation finns som bilaga till anteckningarna.  
  

Därefter gavs möjlighet att ställa frågor fritt, en del diskussionsfrågor togs upp:  
Hur långt sträcker sig tillsynspersonalens skyldighet att anmäla brott? Ska 
tillsynspersonal göra bedömningen om vad som är att betrakta som ringabrott?  
Åklagaren nämner att det har blivit åklagarpraxis att betrakta villkorsöverskridanden 
på högst 10% av värdet som ringa brott. 
Att däremot bryta mot tillståndet i sig ger inget utrymme för ringa brott och ska 
anmälas! Tillsynspersonal ska dessutom inte göra egna bedömningar av huruvida 
överträdelsen kan föranleda fällande dom eller om det är ett ringa eller bagatellartat 
brott.  
 
Ska tillsynsmyndigheten polisanmäla minderåriga? 
Polis och åklagare - huvudregeln är att brott av personer som är 15 år och uppåt ska 
anmälas.  
 
Åklagaren ser inga större brister i samarbetet med tillsynsmyndigheterna. Däremot 
uppmärksammas brist i dokumentation vid anmälan. Detta ser gruppen inte som ett 
större problem då utbildning och information till tillsynspersonalen kan lösa 
problemet. Åklagaren fick i uppdrag att vid nästa Stormöte berätta och visa exempel 
på anmälningar som är väldokumenterade.  
Ett annat problem som åklagaren uppmärksammar är att man anmäler anonyma 
”tips” och det inkommer även in uppgifter från anonyma. 
 
Gruppen diskuterade möjligheten att inrätta samarbetsyta likt den Västra Götalands 
län har. Detta sågs som en onödigt stor insats som kräver mycket administration, 
därför kom vi överens om att fortsätta använda oss av Miljösamverkan Skånes 
hemsida som ett ”bibliotek” för vår samverkan.  
Mycket har redan gjorts inom ramen för EMIL-samarbetet. Därför kom vi överens 
om att alla i gruppen får i uppdrag att titta på vad som finns samlat på webben för att 
sedan sålla det som inte längre är aktuellt och uppdatera det som vi bedömer fortsatt 
aktuellt och användbart. 
 
Vad gäller omvärldsbevakning berättade Lena (Helsingborg) att de nyligen har börjat 
använda Juno som är en juridisk informationstjänst med allt som kan tänkas behövas 
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såsom rättskällor, domar (både MMD, MÖD, Tingsrätts, Jordabalks mm) 
lagkommentarer, e-böcker, lagtexter mm. Den här typen av informationstjänster 
räcker som omvärldsbevakning.  
 

Höstens Stormöte 

Gruppen diskuterade om vi inför kommande Stormöte ska ha ett liknande upplägg 
som den Lotta Sahlin Skoog presenterade för Västra Götaland. Gruppövningar där 
man tvingas sätta sig in i varandras olika roller på de olika samverkande 
myndigheterna. Detta kräver i så fall någon form av utbildande pass innan för att det 
ska bli bra och uppfylla sitt syfte.  
 
Behovet av ett forum där man kan diskutera brottsbekämpning generellt med en 
regional ledning kopplat till trygghetsfrågor men som också ryms under miljö- och 
hälsoskyddsfrågor togs upp på mötet. Gruppens ordförande ser inga hinder att ett 
forum bildas för så kallad ”Tryggare Skåne” med fokus på annan 
myndighetssamverkan. Vi skulle även kunna ha ett pass på ett Stormöte där någon 
lämplig kommun presenterar sitt arbete med dessa frågor för att väcka inspiration 
hos andra.   
Åklagarna som är med i EMIL-samarbetet kommer i så fall inte avsätta tid för att 
vara med i den typen av samverkan eftersom deras fokusområde är miljö- och 
arbetsmiljöbrott (REMA= Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott). 
Gruppens ordförande återkommer med besked om hur vi går vidare med den här 
frågan.   
 
Gruppen kom överens om att inte bestämma innehållet för höstens Stormöte på 
sittande möte. Istället går vi tillbaka till våra medarbetare och efterfrågar deras 
synpunkter om behov och innehåll. Senast 15 juni önskas samlad återkoppling från 
respektive kommunindelning.  Därefter sammanställer gruppens ordförande 
önskemålen och lämnar förslag till gruppmedlemmarna om innehåll till höstens 
Stormöte.  

Beslut 

Följande beslut fattades på mötet:  

• Åklagaren ska vid nästa Stormöte berätta och visa exempel på anmälningar 
som är väldokumenterade. 

• Miljösamverkan Skånes hemsida kommer fortsatt att användas som ett 
”bibliotek” för vår samverkan.  

• Alla i gruppen får i uppdrag att titta på vad som finns samlat på webben för 
att sedan sålla det som inte längre är aktuellt och uppdatera det som vi 
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bedömer fortsatt aktuellt och användbart. Arbetet ska vara klart innan 
höstens Stormöte.  

• Gruppens ordförande återkommer med besked om hur vi går vidare gällande 

forum där man kan diskutera brottsbekämpning generellt med en regional 
ledning kopplat till trygghetsfrågor men som också ryms under miljö- och 
hälsoskyddsuppdraget.  

• Alla går tillbaka till sina medarbetare och efterfrågar synpunkter om behov 
och innehåll till höstens Stormöte. 

 
 
Vid pennan/Rima Dauod  


