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Prioriterad tillsyns-
vägledning 2022 

 

Naturtillsyn 

Område Leverans När Behov 

 

Fridlysning 

och CITES 

Tema i Artskyddskonferensen 

2022 

T3 2022 Nya/förändrade 

bestämmelser 

 CITES framtagande av 

tillsynsvägledning inom olika 

områden 

Genomförandet ändrat till 

stödmaterial riktat till 

Jordbruksverket. Genomfört i 

vissa delar. 

T1 2022 

T2-T3 

Ökad kunskap, 

förtydligat 

regelverk 

Invasiva 

främmande 

arter 

Möte/webbinarium med 

länsstyrelserna 

Genomfört: 2022-05-31 

T1 2022 

T2  

Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

Efterfrågat från 

tillsynsmyndigheter 

 Framtagande av 

tillsynsvägledning 

Publicerad: Tillsynsvägledning 

invasiva främmande arter 

T1 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

Strandskydd Handläggarträff för 

länsstyrelserna och deltagande i 

länsstyrelsernas handläggarträffar 

för kommunerna 

Publicerad: Grunda havsvikar 

(naturvardsverket.se) 

T2 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

Biotopskydd Med Jordbruksverket genomförs 

handläggarträff för länsstyrelserna 

om lantbrukskontroll och 

naturtillsyn 

T3 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/tillsynsvagledning-om-invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/tillsynsvagledning-om-invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/grunda-havsvikar/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/grunda-havsvikar/
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Miljöfarlig verksamhet 

Område Leverans När Behov 

 

F-gaser Tillsynsvägledning om 

uppdaterad svensk F-

gasförordning  

Inväntar beslut om förordning 

T3 2022 

2023 

 

Nya/förändrade 

bestämmelser 

IED Vägledning om BAT-slutsatser 

för ytbehandling med organiska 

lösningsmedel (STS BAT) 

T2 2022 

T3 

Nya/förändrade 

bestämmelser 

 Vägledning om BAT-slutsatser 

för bearbetning av järnmetaller 

(FMP BAT) 

T3 2022 Nya/förändrade 

bestämmelser 

 Vägledning om BAT-slutsatser 

för rening av utsläpp till luft inom 

kemiska sektorn (WGC BAT) 

T3 2022 Nya/förändrade 

bestämmelser 

 Vägledning om onormala 

driftförhållanden (OTNOC) 

T1 2022 

prel. T3  

Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

 Vägledning om BAT-slutsatser 

för avfallsförbränning (WI BAT) 

Publicerad: Vägledning om BAT-

slutsatser för avfallsförbränning 

(naturvardsverket.se) 

T1 2022 

T2 

Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

 Vägledning om BAT-slutsatser 

för stora förbrännings-

anläggningar (LCP BAT) 

Publicerad: Vägledning om BAT-

slutsatser för stora 

förbränningsanläggningar 

(naturvardsverket.se) 

T1 2022 

T2 

Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

 Vägledning om dispenser IED 

Publicerad: Vägledning om 

dispenser enligt 1 kap. 16 § 

industriutsläppsförordningen 

(naturvardsverket.se) 

T2 2022 Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

 Uppdaterad vägledning om 

industriutsläppsbestämmelser 

(generell) 

T2 2022 Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-wi-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-wi-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-wi-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-lcp-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-lcp-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-lcp-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/vagledning-lcp-batc.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/ied-vagledning-dispenser.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/ied-vagledning-dispenser.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/ied-vagledning-dispenser.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/industriutslapp-ied/ied-vagledning-dispenser.pdf
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Publicerad: Vägledning om 

industriutsläpp IED 

(naturvardsverket.se) 

Träskydds-

medel 

Vägledning om 

träskyddsbehandling 

T3 2022 

T1-T2 

2023 

Nya/förändrade 

bestämmelser 

Energi-

hushållning 

Tillsammans med 

Energimyndigheten ta fram 

vägledning om 

energihushållningsplaner 

T2 2022 

T3 

Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

Hamnar Vägledning om hamnverksamhet 

Publicerad: Vägledning om 

hamnverksamhet 

(naturvardsverket.se) 

T1 2022 Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

Bekämpnings

-medel 

Reviderad vägledning om tillstånd 

till användning av 

bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområden 

T3 2022 Nya/förändrade 

bestämmelser 

 Vägledning om kommunal 

dispens 

Publicerad: Förbud mot viss 

användning av växtskyddsmedel 

(naturvardsverket.se) 

T3 2022 

 

Nya/förändrade 

bestämmelser 

Kemikalie-

hantering 

Seminarier för kommunala 

tillsynsmyndigheter om 

skrovsanering av fritidsbåtar, 

ÅPH 17 

Genomfört 2022-04-21 

T1 2022 Aktivitet inom 

åtgärdsprogrammet 

för havsmiljö 

Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

 Ta fram vägledning om 

skrovrengöring av fritidsbåtar för 

att förhindra spridning av TBT, 

övriga biocider och invasiva 

främmande arter från fritidsbåtar.  

Publicerad: Skrovsanering av 

båtbottenfärg 

(naturvardsverket.se) 

Ytterligare tillsynsvägledning 

tillkommer under året. 

T3 2022 Miljömålsråds-

åtgärd  

Aktivitet inom 

åtgärdsprogram 

vattenmyndig-

heterna 

REACH Tillsynsvägledning om 

tillståndsämnen enligt Reach  

T3 2022 Behov av 

kunskapshöjning 

inom sakområdet 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/industriutslapp-ied/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/industriutslapp-ied/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/industriutslapp-ied/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/hamnar/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/hamnar/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/vaxtskyddsmedel/forbud-mot-viss-anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/vaxtskyddsmedel/forbud-mot-viss-anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/vaxtskyddsmedel/forbud-mot-viss-anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/skrovsanering-av-batbottenfarg
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/skrovsanering-av-batbottenfarg
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/skrovsanering-av-batbottenfarg
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Avlopp Tillsynsvägledning om 

flödesmätning och provtagning på 

avloppsreningsverk 

T3 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin  

Cisterner Uppdaterad vägledning om 

föreskrift NFS 2017:5 

Publicerad: Stöd vid tillämpning 

av Naturvårdsverkets föreskrifter 

om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor, NFS 2021:10 

(naturvardsverket.se) 

T1 2022 Nya/förändrade 

bestämmelser 

Täkt-

verksamhet 

Uppdaterad och förnyad 

vägledning avseende ballasttäkter 

och torv 

T3 2022 

2023 

Nya/förändrade 

bestämmelser 

Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

Gruvverksam

het 

Vägledning om 

Utvinningsavfallsförordningen 

(SFS 2013:319)  

T3 2022 

2023 

Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

 Nationell gruvhandläggarträff för 

tillsynsvägledning  

T3 2022 

2023 

Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

    

Avfall 

Område Leverans När Behov 

    

Illegal avfalls-

hantering 

Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen tar fram 

handläggarstöd och 

rollfördelning, avseende tillsyn på 

nationella avfallstransporter. 

(Underlag tillsynskampanj 2023) 

T3 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

 Naturvårdsverket tar fram ett 

handläggarstöd för att bedriva 

uppsökande tillsyn inom 

avfallsområdet för att hitta illegal 

verksamhet.  

(Underlag tillsynskampanj 2023) 

 

T3 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/hantering-av-brandfarliga-vatskor-och-spilloljor-i-cisterner-och-losa-behallare
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/hantering-av-brandfarliga-vatskor-och-spilloljor-i-cisterner-och-losa-behallare
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/hantering-av-brandfarliga-vatskor-och-spilloljor-i-cisterner-och-losa-behallare
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/hantering-av-brandfarliga-vatskor-och-spilloljor-i-cisterner-och-losa-behallare
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/hantering-av-brandfarliga-vatskor-och-spilloljor-i-cisterner-och-losa-behallare
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/hantering-av-brandfarliga-vatskor-och-spilloljor-i-cisterner-och-losa-behallare
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Återvinning 

av avfall 

Uppdatera tillsynsvägledningen 

om när avfall upphör att vara 

avfall 

T3 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

Mass-

hantering 

Uppdatering i fyra delar av 

handbok 2010:1 genomförs 

stegvis. Under 2022 färdigställs 

delarna om praxis och centrala 

begrepp. 

Publicerad: Masshantering och 

användning av massor i 

anläggningsarbete 

(naturvardsverket.se) 

T3 2022 

 

Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

    

Förorenade områden 

Område Leverans När Behov 

    

Utredningar 

och under--

sökningar 

Uppdatering av tillsynsvägledning 

”att välja EBH-åtgärd” och 

uppdatering av utgångpunkter för 

tillsyn 

T3 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

Ansvars- och 

avhjälpande-

frågor 

Vägledning om ansvarsutredning 

förorenade sediment 

T3 2022 Prioriterat i 

nationella 

miljötillsyns-

strategin 

PFAS Översyn av tillsynsvägledning 

samt uppdatering av innovativa 

åtgärder 

T3 2022 Efterfrågat av 

tillsynsmyndigheter 

 

  

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/

