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Protokoll för rådsmöte för Tillsyns- och föreskriftsrådet
Tid: Onsdag den 13 december, kl. 10 - 15.45
Plats: Naturvårdsverket, Lokal Söderåsen
Närvarande
Gunilla Ewing Skotnicka, Naturvårdsverket
Mona Strandmark, Statens jordbruksverk
Agneta Falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten
Christian Haglund, Naturvårdsverket
Helena Segervall, Kemikalieinspektionen
Robert Öjermark, Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö
Karin Sigvardsson, Länsstyrelsen i Östergötlands län
Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län
Helena Götherfors, Södertälje kommun
Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten (ersättare för Ann Lundström)
Camilla Johansson (ToFR-kansli), Naturvårdsverket
Torbjörn Axelsson, Livsmedelsverket (föreläsare fm)
Tove Göthner, Sveriges Kommuner och Landsting (föreläsare fm)
Micael Öhlund, SKL (föreläsare fm)
Jenny Jonsson, Naturvårdsverket (fm)

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av föregående protokoll
Föregående protokoll fastställs och läggs till handlingarna.

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

4. Livsmedelsverkets arbete med att stärka tillsynen
(Torbjörn Axelsson, Livsmedelsverket)
Torbjörn Axelsson, Livsmedelsverket presenterade deras arbete med att stärka tillsynen. Om
behovsinventeringar, prioriteringar av utbildningar och produktion av digitala kurser. Han
visade den digitala utbildningsportalen och exempel på en kurs där.
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Utbildningsportalen
Möjlighet att göra studieplan för olika målgrupper som innehåller kombinationer av olika
kurser. Lättillgängligt, delta när man har tid, repetera så ofta man vill. Kostnadseffektiv,
bibliotek med utbildningsmaterial, dela ut obligatoriska kurser och följa upp att medarbetare
har gått kursen diplom, historik etc. Har bl.a. gjort som spel i e-utbildningarna där deltagaren
får poäng. Utbildningen lanserades nu efter sommaren så det är nytt och just nu är det
vanligast vid nyanställningar.

Utbildningar i produktion under 2017: Fisk, fusk, dricksvatten, uppdraget, faror & risker, system
för ärendehantering och kontrollappen, snabb varning (iRASSf).
Livsmedelsverket har slutat att ta fram traditionella vägledningar och använ der istället
kontrollwiki som tillsynsvägledning; en applikation till telefonen.
E-utbildningarnas resurser
De har anlitat konsultföretag för att göra e-kurserna, men på Livsmedelsverket finns 5-10
personer för beredningen av kurser, anlitade även en inspektör från Uppsala.
Kostnader att ta fram ex. kursen om kontroll – ca 600 000 kr, Faror och risker, ca 200 000 kr.
De som går kurserna får betala en avgift. Just nu har SLV fått pengar via livsmedelsstrategin
för att sponsra kurserna.

Per Gustafsson tar över Torbjörn kring detta.
Rådet fick många nya tankar och idéer av presentationen.

5. Senaste nytt från miljö- och energidepartementet
(Marie Becker via mail, Regeringskansliet)
Ledamöter i ToFR
Den 13 december, togs beslut om förordande av ordförande och ledamöter i rådet, enligt de
nomineringar som lämnats. Det gäller fr.om. första januari t.o.m. sista december 2018.
Länsstyrelsen ska återkomma med förslag på en ny manlig ledamot som ersätter Tomas
Waara.

Miljötillsynsutredningen
När det gäller Miljötillsynsutredningens förslag, är betänkandet på remiss till den 8 januari. För
propositioner som ska hinna behandlas under våren är det s.k. propp. stopp redan i mitten på
mars. Det innebär att det inte blir en proposition under våren. Hur valet kommer påverka
arbete och prioriteringar under hösten är det svårt att sia om nu. Så tyvärr är beskedet att
tidplanen är osäker för när betänkandets förslag kan tänkas vara behandlade/beslutade.

Ändringar i LONA-förordningen för att kunna ge bidrag för att restaurera och anlägga
våtmarker.
I budgetpropositionen för 2018 (proposition 2017/18:1) föreslås anslaget 1:3 Åtgärder för
värdefull natur ökas med 200 miljoner kronor och den anslagsökningen föreslås anvi sas för
våtmarker. Även för 2019 och 2020 föreslås anslaget ökas med 200 miljoner kronor per år. I
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budgetpropositionen nämns att satsningen bl.a. syftar till att stärka landskapets egen förmåga
att hålla kvar och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och bidra till biologisk
mångfald samt minska övergödningen. Huvuddelen av anslagsökningen är avsedd att
förmedlas via förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA förordningen).

Enligt LONA-förordningen kan kommuner ansöka om bidrag för naturvårdsprojekt.
Bidragsansökningar görs hos länsstyrelserna som prövar om och i vilken omfattning bidrag ska
beviljas. Möjligheterna att ge bidrag utvidgas nu till åtgärder som avser restaurering eller
anläggande av våtmarker. Även kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat
förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker kan beviljas LONA -bidrag.
LONA-bidrag för våtmarksprojekt inklusive förberedelsearbete kan beviljas med högst 90
procent av projektets bidragsberättigade kostnader. För övriga naturvårdsprojekt enligt LONA förordningen kan LONA-bidrag beviljas med högst 50 procent.
Ändringarna i LONA-förordningen planeras träda i kraft under januari 2018.
Överträdelseärende om avloppsrening
Miljöminister Karolina Skog har kallat till ett möte den 23 januari 2018. Vid mötet kommer
Miljö- och energidepartementet att informera om ett pågående överträdelseärendet om
avloppsrening och de brister som kommissionen pekat på samt verksamhetsutövarna s
skyldigheter. Därutöver kommer olika aktörer att kort berätta om vilket stöd som kan erbjudas.
Det är viktigt att alla berörda kommuner och län är representerade vid mötet.

Bakgrund
Sedan januari 2010 pågår ett överträdelseärende där Europeiska kommissionen har riktat kritik
mot Sverige med anledning av bristande genomförande av det s.k. avloppsdirektivet, rådets
direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
(överträdelse nr 2009/2310, SG-Greffe (2017)D/6419). I maj 2017 mottog Sverige en s.k.
kompletterande formell underrättelse i överträdelseärendet och regeringen svarade i juni.
Reningsverk i ett större antal kommuner omfattas av överträdelseärendet och uppfyller inte
direktivets krav (se Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:7 och SNFS 1990:14). Som
verksamhetsutövare ansvarar kommunen själv för frågan om åtgärdande av berörda
reningsverk. Länsstyrelserna ansvarar dels för tillsynsvägledningen i länet, dels för den
operativa tillsynen över avloppsreningsverken, om inte tillsynsansvaret har överlåtits till en
kommunal nämnd. Europeiska kommissionen ska säkerställa att medlemsstaterna uppfyller
sina skyldigheter enligt bl.a. EU-direktiv. Kommissionen kan inleda överträdelseärenden om
den anser att en medlemsstat inte följer ett direktiv och i förlängningen stämma medlemsstaten
inför EU-domstolen. Om ett medlemsland fälls i EU-domstolen kan EU-domstolen döma ut
mycket höga böter och löpande viten så länge problemen inte är åtgärdade. Det är således
synnerligen angeläget att vi säkerställer att de berörda reningsverken så fort som möjligt har
krav på sig som säkerställer att Sverige lever upp till de våra EU-rättsliga åtagandena. Det är
inte acceptabelt att det finns reningsverk som inte klarar dessa krav.
Remisser
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Promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun .
I promemorian föreslås en ändring i terrängkörningslagen (1975:1313) som ger regeringen
möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om förbud mot eller
begränsningar för terrängkörning med motordrivet fordon i vissa områden i kommunen.
Bakgrunden till förslaget är att det i rättstillämpningen har uppmärksammats att den
bestämmelse i terrängkörningsförordningen (1978:594) som ger kommunen rätt att förbjuda
eller meddela föreskrifter för viss terrängkörning saknar stöd i lag. Remissvaren ska ha kommit
in till Miljö- och energidepartementet senast den 11 januari 2018.

Promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområd et
I denna promemoria föreslås ändringar för att komma till rätta med brister i genomförandet av
direktiv (2008/98/EG) om avfall och om upphävande av vissa direktiv, det s.k. avfallsdirektivet.
Ändringar föreslås i miljöbalken och i förordningar som är meddelade med stöd av miljöbalken.
Det föreslås bl.a. att det införs krav på regelbundna tillsynsbesök hos den som yrkesmässigt
hanterar avfall eller bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer. Det
införs också krav på vad tillsynsmyndigheten ska kontrollera vid tillsyn av den som
yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall. Remissvaren ska ha kommit in till Miljö - och
energidepartementet senast den 14 februari 2018.

6. Offentliga utredningar som berör ToFR?
Statskontorets utredning om Regelrådet. NV har blivit kontaktade i den frågan. Bl.a. om
Regelrådet bör få utökat uppdrag. Digitalisering och EU-rätt ingår i utredningen.

Uppdrag till Naturvårdsverket om avfall - att utreda undantag från tillstånds- och
anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall. Länk.

7. SKL´s projekt om taxor: Vilken är statens roll i kommunernas taxearbete?
(Tove Göthner och Micael Öhlund, Sveriges Kommuner och Landsting)
Presentationen finns som bilaga.
Vilket stöd behöver kommunerna från staten för ökad kostnadstäckning? Funderingar kring
samlat tillsynsbehov samt hur SKL:s nya taxaunderlag knyts till statens taxeunderlag
FAPT:en.

SKL redogör för hur långt projektet inom taxor och behovsutredningar har kommit.

SKL:s vägledning i arbetet med behovsutredningar
SKL fortsätter arbetet med en gemensam behovsutredning och utvecklar ett koncept för hur de
kan se ut. De håller bl.a. på med att ta fram en skrift om hur man kan arbeta med
behovsutredningar.
Den 31 januari 2018 håller SKL en workshop. Tanken är att presentera SKLs tankar kring hur
man kan arbeta med behovsutredningar samt ”brainstorming” om vad nästa steg bör vara i
utvecklingsarbetet. Vad behöver kommunerna för att kunna göra bra behovsutredningar? Hur
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ser staten på vad behovsutredningar kan användas till? Vilka problem finnas och hur kan vi
arbeta med dem? Anmäl till Tove Göthner eller Micael Öhlund.

Förslag på utveckling inom miljötillsyn och vägledning
SKL presenterar en del förslag på utvecklingsområden för tillsyn och vägledning. En del av
förslagen är samma som i miljötillsynsutredningen, ex nationell tillsynsplan och påtala vad i
omvärlden som är viktigt och aktuellt kommande åren. De har även tankar kring uppföljningen
av miljötillsyn. SKL pekar på önskemålet att staten bör tydliggöra behovet. Det är svårt för
kommunerna att hitta det samlade tillsynsbehovet. Önskar att staten förenklar processen –
kring vad är viktigast och vad är rimligt. Menar att FAPT och taxa kan revideras för att bättre
spegla tillsynsbehovet.
Rådet kommenterar
-

Många av dessa delar är redan igång och en del kan bli verklighet utifrån slutsatserna i
miljötillsynsutredningen.

-

Tillsyn som styrmedel för att uppnå miljömålen, ej tillräckligt utvärderat. Mer fakta behövs
för att visa på tillsynens effekt.

-

Helena Götherfors instämmer i att kommunerna har behov att behöva veta vad som ska
fokuseras på närmaste åren, och om vi prioriterar lika i landet skapar det i sig samsyn och
likvärdighet.

8. Senaste nytt från ledamöterna
Miljösamverkan Sverige
MSS har fått riktade pengar, 3 miljoner. Får en långsiktig förstärkning, bl.a. utöka antalet
projektledare. NV har även skickat förstärkning för visst projekt. Det finns frågor i MTU som
kan lyftas.

Följande projekt är beslutade till 2018:
-

Utvecklad vägledning och branschbevakare i ny tappning

-

Ekologisk kompensation

-

Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

-

Tillsynsutbildning i ny tappning

-

Checklistor till handläggarstödet MiljöAdm

Länsstyrelserna
-

Länsstyrelsens miljönätverk söker nu ersättare till Tomas för vakanta ledamotsposten.

-

Seveso - Lst har fått i uppdrag om att utöka samverkan. Förslaget är att ha en samordnare
på 0,5 tjänst för alla Lst. Har även fått en uppgift att redovisa kostnader på branschnivå för
Seveso, vilket blir svårt för Lst att klara av. De för diskussioner med justitiedepartementet
och MSB kring denna fråga.

-

Östergötland har haft en stor 2 dagars inspektörsträff, ca 190 inspektörer i länet.
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Staten har utökat tillsynsanslaget till länsstyrelserna vilket uppskattas. Det vore önskvärt
med en uppföljning vad dessa pengar används till.

Kommunerna
-

Digitaliseringsfrågorna är stora nu. Det finns många frågetecken kring
informationsförsörjningen kring IED och hela frågan kring smartare miljöinformation. Det
finns oro kring att system ska byggas för att hämta data direkt ur respektive kommuns
databas samt att respektive kommun ska ansvara för att bygga webbplats för att publicera
data kring IED-anläggningar. Kommunerna har inga synpunkter på att lämna information
kring IED-verksamheter, men de flesta kommuner har väldigt få IED-anläggningar och det
riskerar då att bli dyra lösningar istället för att informationen finns centralt, ex på
Naturvårdsverket.

Jordbruksverket
-

Ny vägledning till kommuner vid tillsyn av spridningsutrustning f ör växtskyddsmedel.
Jordbruksverket har hittills godkänt drygt 6000 spridningsutrustningar ute i landet.

Folkhälsomyndigheten, FOHM
-

Nyligen avslutat seminarieserien om fukt och mikroorganismer ute i landet. En av
seminarierna spelades in då det sändes som web-seminarium. Textad film kommer finnas
på youtube.

-

Pågående arbete med att ta fram nya AR för bassängbad och vägledning för buller,
bassängbad och vårdlokaler.

-

FOHM har med medel från MSB frågat kommuner och smittskyddsläkare om befintlig
kunskap om objektburen smitta och behov av vägledning. Redovisas i början av nästa år
men det är ett stort behov.

-

Kontakter etablerade mellan Folkhälsomyndigheten och Kemikalie inspektionen kring
hantering av e-cigaretter som ligger under Tobaksproduktdirektivet men märks enligt CLP
och ska då tillsynas enligt Miljöbalken. Se pkt 11 om författningar.

Kemikalieinspektionen
-

Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial. Länk.

-

Två nya föreskrifter träder i kraft 1 januari 2018. Länk.

-

e-cigaretternas påfyllnad saknar märkning. Tillsyn behövs. Vi vet ännu inte om
kommunerna kommer bli inblandade. Samverkansprojekt CLP – just nu 989 inspektioner.

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö
Får direktanslag nästa år. Det blir 2 nya anställda, det blir då 11 handläggare totalt. Äskade
mer pengar, då vara bl.a. vattendirektivet som grund, innefattar även arbetet med
vattenskyddsområden. FIHM har inte föreskriftsrätt för dricksvattenskydd.

Naturvårdsverket
-

Remissen kring Miljötillsynsutredningen. Generellt mycket positiva till förslagen och har
redan börjat förbereda för att förändringar kommer att ske. Har yttrat tveksamhet kring
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frågan om plan för fort- och vidareutbildning – tycker att fler myndigheter behöver ha
ansvar och bidra i detta. Har även yttrat sig kring att NV inte bör ha ansvar att vägleda om
kommunernas taxa. NV kan däremot stötta SKL i sitt arbete med taxor.
-

Utifrån miljötillsynsutredningen, satsning på tillsynsfrågorna – börjar bygga upp
organisationen. Rekryterar nytt. Flera av utredningens förslag kan Nv börja med även om
uppdrag inte kommer. Har bl.a börjat titta på detta med nationell miljötillsynsstrategi och
digitaliseringsfrågan.

-

1:28 enkäten på gång, med samordnade frågor från NV, Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket. IED tillsammans med 1:28.

-

Forum för dialog 15 december. Tema omprövning och tidsbegränsning av tillstånd enligt 9
kap MB.

-

Vägledning 6 kap miljöbalken, arbetet pågår och kommer vara stort under 2018.

-

Fortsätter vägledning 2 kap miljöbalken och satsar mycket på det 2018-2019.

9. Samverkan: Sammanfattning och utvärdering av ToFR 2017
a) Uppföljning: Vad beslutade vi att göra 2017 och lägesrapport kring det.
Bilaga – ToFR 2017.

b) Utvärdering av 2017
Rådet anser sig ha uppfyllt uppdraget enligt instruktionen utifrån den ambitionsnivå som sattes
i början av året. Uppdraget har utförts på ett resurseffektivt sätt.

Rådet har identifierat behov av samsyn och vid behov tagit initiativ för ökad samsyn och
samverkan inom miljötillsyn, tillsynsvägledning och författningsarbete.
-

Samverkan har fungerat bra inom rådet, ledamöterna har kommit närmare varann, men
det betyder inte att vi samverkar mer mellan myndigheterna.

-

Samverkan med myndigheter utanför rådet har inte ändrats i någon nämnvärd riktning.

-

Ledamöterna har i de fall det upptäckts inom sina egna organisationer, initierat till ökad
samsyn och samverkan.

-

Miljötillsynsutredningen har förlamat oss en del.

Rådet har skapat förutsättningar för erfarenhetsutbyte med andra myndigheter med ansvar för
tillsynsvägledning inom miljöbalkens område och vi vill fortsätta erfarenhetsutbytet med de
myndigheter som inte är med i rådet.
-

Vi i rådet har kanske inte presenterat våra egna myndigheter, men har däremot bjudit in
andra.

Rådets kansli har fört ett register över samtliga förordningar och författningar som rör
miljöbalksområdet, både inom EU och Sverige.
-

Föreskrifter har inte varit en stor fråga på rådsmötena, utan det är något som främst sköts
via kansliets arbete.

Utvecklingsområden
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Ledamöterna behöver bidra mer kring omvärldsbevakning av pågående och kommande
författningsarbete.

-

Tillsyns- och föreskriftsrådet kan behöva synas mer, vi kan behöva se över vår
kommunikationsstrategi.

-

Miljöbalksmyndigheterna bör utöka nyttjandet av brevet som kanal att sprida information i
större utsträckning. Ex. för kalenderhändelser.

-

Presentera våra egna myndigheter inom rådet.

10. Samverkan och Beslut: Aktiviteter och frågor inom ToFR 2018
a) Fortsätta följande aktiviteter sedan tidigare.
-

Fortsätta med nyhetsbrevet

-

Fortsätta med arbetsgruppen gemensam TVL planering

-

Fortsätta med erfarenhetsutbyte andra centrala myndigheter: Bjuda in MSB,
Energimyndigheten.

-

Författningar - Kvartal 1 görs uppsamling för 2017 års beslutade författningar. Även
insamling av kommande författningsarbete ute hos myndigheterna.

-

Rådsmöten 2 per halvår lagom.

b) Punkter till rådsmötena
-

Information/delaktighet kring Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljötillsyn.

-

Information om Miljösamverkan Sveriges projekt Tillsyn av kommuners miljötillsyn.

-

Information om Digitalisering, Anna Otmalm kommer till möte 1-2018.

-

Uppföljningsmodell föreskrifterna (NV) Eva-Linda Sederholm.

-

Möte 2 beslut om höstens aktiviteter.

c) Nya aktiviteter och ansvariga för respektive fråga/aktivitet.
-

Uppföljning av tidigare års producerade informationsfoldrar.
Hur: Kansliet påbörjar, till möte 1 komma med förslag om arbetsgrupp behövs.

-

Workshop, våren. Om e-utbildningar, kompetensutveckling. Hur kan vi samverka i det.
Behöver förberedas.
Hur: Nv*, SJV, MS Sverige, KemI i arbetsgruppen. Nv sammankallande.

-

Temadag, hösten. Framtida samverkan.
En dag med tema, workshop eller konferens, om framtida samverkan, ”post ToFR”. Vad
vill vi bevara från samverkan inom ToFR och hur vill vi samverka i framtiden. NV kan
förbereda ett förslag kring NVs framtida utökade samordningsroll och ersättning av ToFR .
Hur: Nv förbereder.

-

För avslut av ToFR. Hur kommunicerar vi kring överlämningen. Framtagna vägledningar,
informationsfoldrar för överlämning. Nyhetsbrevet- hur göra med det i framtiden?
Hur: Tas upp på möte 2 för beslut om arbetsgrupp.

-

Bidra vid behov till Naturvårdsverkets utredningar och vägledningsarbete kring 2 kap
Miljöbalken.
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Hållas informerad om Naturvårdsverkets och Havs och vattenmyndighetens pågående
forskning ”Miljöbalken som styrmedel”. Karin Sigvardsson och Helena Götherfors ingår i
referensgruppen.

11. Författningar
Föreskriftskollisioner eller saknad av - pga flera myndigheter
Uppföljning från förra rådsmötet kring frågan om tillstånd för användning av biocider.
Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram ny föreskrift rörande tillstånd för användning av
bekämpningsmedel, planeras gå på extern remiss första kvartalet 2018. Efter samråd med RK
är det klart att FOHMs ansvar rörande biocider gäller i bostäder och lokaler för allmänna
ändamål (koppling MB) medan ansvaret rörande växtskyddsmedel gäller i och omkring
lagerlokaler. Jordbruksverket ansvarar för vissa utpekade användningar av växtskyddsmedel.
Annan användning av biocider och växtskyddsmedel ansvarar Arbetsmiljöverket för.

Föreskriftsarbete som behöver samarbete
Om e-cigaretter. Kemikalieinspektionen och Folkhälsomyndigheten säger att en av
komplikationerna med Tobaksproduktdirektivet, TPD är att det även omfattas av andra direktiv
och att andra tillsynsmyndigheter kan ha marknadskontrollansvar över produkterna som
regleras i TPD. Detta gäller särskilt e-cigaretter där ett antal olika myndigheter har ansvar för
olika delar. Detta har FOHM påtalat redan under remissförfarandet och gränsdragningen
mellan CLP och TPD var uppe även vid mötena i Bryssel när det diskuterades kring
sekundärlagstiftningen inför beslut av genomförandeakterna. CLP-relaterade frågor nämns
inte i lagtexten men Kemis grundansvar finns utifrån deras reglering och det finns behov av
kontakt och samarbete för att finna gränserna. Socialdepartementets syn är att gränsdragning
i praktisk tillämpning ska ske i samarbete mellan berörda myndigheter .
Planerade föreskrifter och allmänna råd närmaste åren
En sammanställning av dessa behöver göras för alla myndigheter med författnin gsrätt, skickas
till kansliet som sammanställer för hela miljöbalkens författningar.

Beslutade författningsändringar för hela året, hos era myndigheter skickas skriftligt till kansliet i
samband med att era årsrapporter är färdiga.

Aktuella regeländringar beslutade hos regeringen
Regeringen har beslutat den 30 november 2017 om ändring i miljötillsynsförordningen
(2011:13). Ändringen består i att förordning (EU) 2017/852 läggs till i 2 kap. 19 §
miljötillsynsförordningen. Det innebär att ansvaret för tillsynen över EU-förordningen fördelas
på samma sätt som ansvaret för tillsynen över det svenska kvicksilverförbudet.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver börjar gälla den 11
december i år (för vissa verksamheter). När EU-förordningen börjar gälla fullt ut den 1 januari
2018 ersätter den till stor del det svenska kvicksilverförbud som finns i 8-11 §§ förordningen
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av
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kemiska produkter. Kemikalieinspektionen, kommunerna och länsstyrelserna utövar idag tillsyn
över det svenska kvicksilverförbudet.
Övriga regeländringar hittar ni här:
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--och-energidepartementet/regelandringar/

12. Aktuellt från IMPEL
(Moa Ek, Naturvårdsverket)
Moa deltog på IMPELs General Assembly (GA) mötet den 5-7 december.
IMPEL firar 25 år i år och har nu 54 medlemmar i form av europeiska miljömyndigheter.
Riktning för IMPEL – sprida befintliga framgångsrika utföranden och utvecklingsverktyg, att
stödja utförare av tillsyn och prövning och stötta KOM:s initiativ kring förbättrad miljötillsyn.
Två förslag om utökning av medlemmarna presenterades på GA men är ännu inte beslutade:
Att öppna för medlemmar i fler länder som Lichtenstein, Ukraina och Moldavien och att
möjliggöra för grupper av tillsynsorganisationer i ett land att bli medlemmar under gemensamt
paraply.
2018 års projekt (se bilaga).

13. Övriga frågor
Varuförordningen
Årlig rapportering till kommerskollegium, alla centrala myndigheter får frågan och som därefter
skickas till kommunerna. Samordnande myndighet ansvarar för utskicket, i detta fall
Naturvårdsverket. De andra myndigheterna ska inte skicka ut frågan till kommunerna.

Kompetensförsörjning miljömyndigheter Camilla deltog på ett möte den 29 nov där Västra
Götaland och Hallands län initierade en dialog kring kompetensförsörjning miljöhandläggare
på miljömyndigheterna. Med på mötet var även 4 högskolor. Det lyftes frågor om utveckling av
praktik och examensarbeten. Miljötillsynsutredningens förslag kring kriterier för kompetens för
miljöinspektörer diskuterades. Ett initiativ till nätverk kring kompetensförsörjning togs.
De flesta miljöinspektörsutbildningar har lagts ned eller ligger vilande. En av högskolorna har
sökande till kandidatprogram 2018, men då är det endast 10 studenter som sökt, samt 15
sökande till masterprogrammet. De andra högskolorna har lagt ned/vilar eller låter kurserna
vara fristående. Medskick till rådet från akademin var att studenterna är nu inte medvetna om
att vartannat jobb inom miljö är inom en myndighet. De vet inte ens att de bör läsa miljöbalken
i sin grundutbildning. - Så vi behöver marknadsföra yrket att vara myndighetsutövare inom
miljöfrågor.
Ett annat medskick var att det är många studenter som får jobb på miljömyndigheter innan
examen tagits, vilket gör att studenterna inte slutför utbildningen. Om vi myndigheter upplever
att studenterna läst fel/saknar myndighetskunskap så önskar akademin att myndigheterna
åtminstone kräver en färdig utbildning innan anställning kan påbörjas på myndigheten.
Helena Götherfors informerar om att Stockholm har påbörjat dialog med yrkeshögskolan för
att skapa utbildning.
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ToFR- Arbetsgruppen gemensam TVL-planering
TVL-enkät ut till kommuner och länsstyrelser om behov av tillsynsvägledning är på gång ut i
början av året.

14. Kommunikation av dagens möte
Snabbanteckningar skickas ut före jul och utkast till protokoll läggs ut på samverkansytan
innan nästa möte.

15. Nästa möte den 28 februari
-

Digitaliseringsarbetet. Information av Anna Otmalm eller någon som har överblick över alla
delprojekten om det breda digitaliseringsarbetet ”Smartare Miljöinformation”. 45 min.

-

Ev. något kring inkomna remissvar från Miljötillsynsutredningen (gällande ToFR).

-

Bjuda in myndighet MSB eller Energimyndigheten.

-

Kartläggning av ToFRs broschyrer och vägledningar

-

Ev. om nyhetsbrevet.
Innan mötet Godkännande av Årsrapport 2017.

Vid protokollet

Camilla Johansson
Kansli ToFR

Gunilla Ewing Skotnicka
Mötets ordförande

