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Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret 
(SOU 2015:79)  

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ställer sig bakom utredningens förslag till 
att tillsynsfunktionen även fortsättningsvis ska vara inordnad i Försvarsmakten. 

SKL anser dock samtidigt att regeringen ska klargöra ansvarsförhållandena för de fall 
där Försvarets verksamheter påverkat miljön även utanför Försvarets egna områden, 
bl.a. avseende PFAS, PFOS och andra högfluorerade ämnen samt att regeringen bör ta 
fram tydliga regler för hur Försvarets samarbete med kommuner och länsstyrelser ska 
utformas. 

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter 

Synpunkter 

• SKL ställer sig bakom utredningens förslag till att tillsynsfunktionen även fort-
sättningsvis ska vara inordnad i Försvarsmakten. Med den komplexa verksam-
het som Försvarsmakten bedriver under ibland även speciella förhållanden 
bedöms denna lösning sammanvägt vara den bästa. 

• SKL har inget att erinra mot den ändrade benämningen ”Försvarsinspektören 
för hälsa och miljö”. 

• SKL ser positivt på de föreslagna åtgärderna för att så långt möjligt öka till-
synsfunktionens självständighet gentemot Försvarsmakten. Möjligheten för 
tillsynsfunktionen att kunna anmäla till regeringen i de fall verksamheterna 
inom Försvaret inte rättar till allvarliga brister är bra. Det bör dock klargöras 
hur även mindre allvarliga brister ska hanteras. 

• SKL noterar att några kommuner genom föreslagna förändringar kommer att 
tappa viss livsmedelskontroll på privata verksamhetsutövare inom Försvaret. 
Det bör ges förutsättningar för att ändå kunna fördela kontrollobjekten mellan 
kommunen och tillsynsfunktionen där båda parterna är överens om att detta är 
funktionellt. 

• SKL förutsätter att den nya tillsynsfunktionen fortsätter ha ett gott samarbete 
med de civila kontroll- och tillsynsmyndigheterna. Detta är inte minst viktigt 
när Försvarets verksamheter påverkar människor och miljö utanför Försvarets 
egna områden samt i de fall av ”gråzoner” som även fortsättningsvis kommer 
att finnas kvar beträffande tillsyn av t.ex. militära anläggningar med civilt nytt-
jande. 
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• SKL förutsätter att regeringen tar fram tydliga regler för hur Försvarets sam-
arbete med kommuner och länsstyrelser ska utformas. 

• SKL förutsätter också att regeringen klargör ansvarsförhållandena för de fall 
där Försvarets verksamheter påverkat miljön utanför Försvarets egna områden 
bl.a. avseende PFAS, PFOS och andra högfluorerade ämnen. SKL får signaler 
från kommunerna om att man upplever att Försvaret i flera fall inte tar sitt 
ansvar i dessa frågor, vilket riskerar medföra att kostnader för sanerings- eller 
andra åtgärder kommer att belasta kommunerna 
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