
Inbjudan till kurs

Tillsynsmetodik - Kvalitetssäkra  
dina förelägganden och viten  

27 maj 2020 
Kulturhuset 

Vita salongen 
Hässleholm 

  

Alla inspektörer gör tabbar någon gång - lär dig skriva 
förelägganden som håller i domstol 
 
Under kursdagen ger Peter Ardö en detaljerad beskrivning av det regelverk 
som styr användandet av förvaltningsrättsliga viten i allmänhet och använ-
dandet inom miljörätten i synnerhet. Kursen fokuserar både på själva föreläg-
gandet och på förfarandet vid utdömande av vite. 

Det blir många exempel ur rättspraxis. Kursen uppmuntrar till frågor och 
interaktivitet mellan deltagare och föreläsare. Moment av övningsuppgifter 
och diskussion ingår.

Efter kursen ska du kunna konstruera ett lagenligt vitesföreläggande samt 
känna igen ett bristfälligt sådant och känna till hur kraven på delgivning 
uppfylls. Du ska också veta hur processen för utdömande går till och de olika 
rollerna i den processen.

Kursen riktar sig såväl till anställda på myndigheter som till dem som bistår 
(t.ex. jurister och konsulter) adressater för ett vitesföreläggande
      

Program  
 
08.30-09.00 Samling med kaffe/te och smörgås

09.00-09.10 Intro till dagen. Moderator Lars-Eric Sjölander 
 
09.10-12.00 Vad är vite? Själva föreläggandet/ Förbudet 
  Peter Ardö chefrådman,  
  Mark- och miljödomstolen Växjö  

  Utformning av vitesföreläggande.
  - adressat, tidpunkt, vitesbelopp, precision av åtgärd m.m.
  - löpande eller fast vite?
  - inskrivning av vitesförelägganden 
   
  Överklagande av vitesförelägganden
  Delgivning
   
  Övning skriva vitesföreläggande
  Rättsfallsgenomgång    
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12.00-12.45 Lunch  
 
 
12.45-14.40 Utdömande av vite 
  Processen vid och bedömningen av begäran  
  om utdömande av vite. 
  Skriva begäran om utdömande av vite
  - Vem begär vitet utdömt
  - Tidpunkt för begäran om utdömande

  Domstolens prövning av myndighetens begäran  
  om utdö mande
  - Själva vitesföreläggandets laglighet, skälighet, lämplighet
  - Delgivningsfrågor
  - Har vitet överträtts
  - Andra bedömningsfrågor
 
  Peter Ardö chefrådman    
  Skriva beslut inkl vitesförelägganden
    
  

14.40-15.00 Kaffe/te och kaka

 
15.00-16.20 Forts utdömande av viten  
  Övningsuppgifter
  Rättsfallsgenomgång 
  Peter Ardö chefrådman
 
16. 20- 16.30 Avslutande diskussion 
  
   
   Kursen avslutas    

 

Kurslokal 
Kulturhuset, Vita salongen, Vattugatan 
18/Järnvägsgatan23,Hässleholm se länk. 
https://www.google.se/maps/place/H%C
3%A4ssleholm+Kulturhus/@56.157065,1
3.763648,17z/
data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xd01eba
1dce0e1929
 

Målgrupp 
Kommunernas miljökontor, länsstyrelser-
nas miljöskydd o naturenheter, djurskydd-
senheter, övriga statliga myndigheter och 
förtroendevalda i nämnder och styrelser. 

Konferensavgift 
Konferensavgift 4 595 kronor inklusive 
kaffe/te, lunch och dokumentation.
Vid fler än anmälda personer från en
och samma arbetsplats ges 5 procent 
rabatt. 
Fler än 5 st utgår 10 procent rabatt.  
Priset är exklusive moms.   
Sista anmälningsdag är den  
31 mars 2020.

Logi 
Bokning av logi: ring Turistbyrån  
0451/26 73 00

Beställningsvillkor 
Anmälan är bindande och 
konferensavgiften faktureras 30 dagar   
netto. Dröjsmålsränta debiteras med 8 
% utöver gällande referensränta.  

Information 
Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum 
Miljö & Hälsa på telefon: 070/7925667. 
 

Anmälan 
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig 
via e-post; info@fmh.se.  
För mer information om kursen se http://
www.fmh.se/index.php?id=3340   
 

 


