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Sändlista

Protokoll rådsmöte för Tillsyns- och föreskriftsrådet
Tid: Onsdag den 28 februari, kl. 10 - 15.45
Plats: Naturvårdsverket, Lokal Söderåsen
Närvarande

Frånvarande

Gunilla Ewing Skotnicka, Naturvårdsverket

Helena Götherfors, Södertälje kommun

Helena Segervall, Kemikalieinspektionen

Agneta Falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten

Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten

Christian Haglund, Naturvårdsverket

Mona Strandmark, Statens jordbruksverk

Karin Sigvardsson, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Robert Öjermark, Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö
Thomas Forsberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Camilla Johansson (ToFR-kansli), Naturvårdsverket
Marie Becker, Miljö- och energidepartementet
Anna Otmalm, Naturvårdsverket (föreläsare em)
Jenny Jonsson, Naturvårdsverket (föreläsare fm)

1. Mötet öppnas
2. Föregående protokoll fastställs
Årsrapporten för 2017 är redovisad.

3. Dagordningen fastställs
4. Offentliga utredningar som berör ToFR?
- Riksrevisionen - Statens tillsynsvägledning – SKL, KEMI får besök nu framöver.
- Minskad övergödning genom stärkt åtgärdsarbete Dir 2018:11. Redovisas 28 febr 2020.
- Effektivare miljöprövning som ska främja grön omställning. Redovisas 30 sept 2018.

5. Senaste nytt från miljö- och energidepartementet
(Marie Becker, Regeringskansliet)

POST ADRESS : SE-1 06 48 STO CKHO LM

|

TELEFON: 010 -698 10 00

| E-POST:

TOFR@NATURVARDSVERKET.SE

| INTERNET :

WWW .TOFR.INFO

R Å D E T S M E D L E MM A R : F Ö R S VA R S I N SPE K T Ö R E N F Ö R H Ä L SA O C H M I L JÖ , HA V S - O C H V AT T E N MY N D I G H E T E N , K EM I K A L I E I N S PE K T I O N E N , L Ä N S ST Y R E L S EN I
Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N , L Ä N S ST Y R E L S EN I U P P S A L A L Ä N , S Ö D E RT Ä L J E K O MMU N , N A T U R V Å R D S V E RK E T , F O L K H Ä L S O M Y N D I G H ET E N , S V E R I G E S K O M M U N E R O C H
L A N D S T I NG
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Regeringen utser ny ordförande i Rådet för hållbara städer
I december inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Regeringen utser nu arkitekten
Monica von Schmalensee till ny ordförande för rådet. Samtidigt får rådet längre tid på sig för
sin första rapportering till regeringen. Regeringen utser samtidigt landshövdingen i Uppsala län
Göran Enander till länsstyrelserepresentant i rådet. En representant som ska företräda
kommunerna kommer också att erbjudas att ingå i rådet. Denna person utses av SKL.
Regeringen förlänger också tidpunkten för rådets första rapportering från 1 mars till 1 juni.
Remisser
Inom kort kommer remiss - Naturvårdsverket, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten,
fick ett regeringsuppdrag under 2017 att kategorisera verksamheter och åtgärder utifrån krav
på miljökonsekvensbeskrivning. Uppdraget har redovisats till departementet och ska
remitteras inom kort. Redovisningen innehåller förslag till ändringar i
miljöbedömningsförordningen (2017:966), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet.

Lagrådsremiss kring Terrängkörning. Kommunens rätt att meddela föreskrifter för förbud att
köra i viss terräng. Bakgrunden till förslaget är att det i rättstillämpningen har
uppmärksammats att den bestämmelse i terrängkörningsförordningen (1978:594) som har
varit rådande under en tjugoårsperiod och som har gett kommunen rätt att förbjuda eller
meddela föreskrifter för viss terrängkörning har saknat stöd i lag. Lagändringen föreslås träda
i kraft den 1 juli 2018.

Lagrådsremiss kring Invasiva arter. Regeringen presenterar flera nya lagförslag om invasiva
främmande arter. Målet är sätta igång ett systematiskt och kraftfullt arbete mot invasiva
främmande arter i Sverige. Förslagen ska också se till att Sveriges lever upp till de
skyldigheter som finns inom EU. Myndigheter och kommuner får tillträde till privat mark, även
om fastighetsägaren skulle motsätta sig detta, för att där kunna utföra utrotningsåtgärder eller
andra åtgärder som behövs för att förhindra att invasiva främmande arter sprids.
Regeländringar
Den 1 februari beslutades förbjud mot plaster i kosmetiska produkter som träder i kraft 1 juli
2018. (Kemi har just inlett en samverkan med Läkemedelsverket i frågan).

Allmänt
Miljö- och energidepartement har omorganiserats, bl.a. på grund av budgetskäl. En enhet
(Miljömålsenheten, Mm) har lagts ner och enhetens ansvarsområden har flyttats till
Klimatenheten (Kl), Kemikalieenheten (Ke) och Miljöprövningsenheten (Me). Övriga
sakenheter på M-dep. är Naturmiljöenheten (Nm) och Energienheten (Ee), men de har inte fått
överta några nya uppgifter från Mm. Några frågor har flyttats till Samordningssekretariate t,
bl.a. myndighetsansvar för Naturvårdsverket och samordningen av miljömålsarbetet.
Miljötillsynsutredningen – Me-enheten ansvarar för beredningen av utredningens förslag, just
nu pågår sammanställning av remissvaren. När det gäller svar från domstolar, centrala
myndigheter, länsstyrelser och kommuner är den överväga andelen positiva till flera av
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utredningens förslag och instämmer i slutsatsen att dagens organisation bör behållas. Som
tidigare nämnts kommer inte en proposition hinnas med före valet.

EU - Kommissionen som sitter just nu prioriterar inte miljöfrågor och det pågar få förhandlingar
om nya lagförslag inom miljöområdet, däremot vill KOM fokusera på bättre genomförande.
KOM har i början på året gett ut ett meddelande med en handlingsplan för ökad efterlevnad av
miljölagstiftningen och förbättrad miljöstyrning.

Bifogar KOM:s handlingsplan och information om den portal som finns för erfarenhetsutbyte,
s.k. TAIX peer2peer.

6. Dialog: Framtidens miljötillsyn
(Jenny Jonsson, Naturvårdsverket)
NV vill starta arbetet med att tillsammans med andra myndigheter beskriva vad vi vill med
tillsynen och hur vi kommer dit. Miljötillsynsutredningen är tydlig med att det fortsatta arbetet
ska göras i samverkan mellan de centrala MB-myndigheterna. Även om inget beslut tagits än
med anledning av utredningen och vi inte vet vilka av förslagen som kommer att genomföras
så ser NV skäl att påbörja arbetet. Redan med de roller som vi har idag har vi mandat att
agera. Så hur startar vi?

I princip alla förslag som innebär förändring och utveckling av tillsynen och vägledningen
innefattar samverkan och samordning. NV förbereder sig för eventuella nya uppdrag men ser
också att en del av förslagen inte behöver något beslut för att påbörjas. Det finns en förväntan
från tillsynsmyndigheterna att de centrala myndigheterna ”gör något”.

Sätta igång och genomföra förslagen?
Strategi – Anvisningar – Samordning – Digitalisering – Branschbevakare – Kompetenskriterier
– Utbildningsplan – Uppföljning.
Men det är inte bara att sätta igång, varje del kommer stöta på vägval. Vi behöver en
gemensam bild av vart vi ska, vad är det vi vill åstadkomma.
Andra förändringsprocesser pockar på, vilket gör att vi inte kan enbart vänta på att utredningen
ev. proppas.

Exempel på andra processer som Nv och andra centrala myndigheter behöver förhålla sig till:
•

SKLs nya modell för behovsutredning, de vill att vi fyller modellen med vägledning, ett
första test i höst.

•

Miljösamverkan Sveriges behovsutredning del 2 samt tillsyn av kommunal tillsyn.

Skulle det vara möjligt att kopiera Livsmedelskontrollens upplägg rakt av? (från
lagtiftningsområden till kontrollområden, operativa mål sedan 2017, digital TVL).
-

Nej, snarare inspireras av.
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NV som börjat titta på vad utredningens förslag skulle få för konsekvenser för NV och andra
saknar en för tillsynsmyndigheterna och de vägledande myndigheterna gemensam
framtidsbild, en ”prototyp”.
”Hur ser det ut i framtiden för tillsynsmyndigheten?” En vanlig dag, ett planeringsår, hur funkar
det, hur upplevs det. Skulle behöva en prototyp som innefattar hur ser det ut med: samverkan,
rapportering, arbetssätt, vägledning, resurser, resultat.
Ett första steg är förtydliga vad vi vill åstadkomma med förändringarna och varför, en
framtidsbild helt enkelt. Det vill Naturvårdsverket göra tillsammans med tillsynsmyndigheter
och vägledande myndigheter.

Är ni med på att ta fram en prototyp?
-

SKL kommenterar att det kommunerna behöver stöd med från nationellt håll är att få styrd
tillsyn och behovsprioriterad tillsyn.

Hur ser rådet på detta tänk att ta fram en prototyp? – rådet var inte förberedd på frågan.
Kan ToFR användas som arena för detta?
Hur går vi vidare?
NV tar fram ett förslag på en WS för ToFR myndigheterna och en del av tillsynsmyndigheterna
kring frågan om hur det ser ut i framtiden för miljöbalkstillsynssverige. Det är bra om det går att
finna ett bra datum redan i vår för Workshopen. Kan skicka ut förslag till datum via doodle.

7. Samverkan: ToFR 2018
-

Rådsmöte 2 spikas till den 16 maj.

-

MSB och Energimyndigheten kommer gärna till ett rådsmöte. Rådet tycker att MSB kan
komma till möte 2 och gärna Energimyndigheten till hösten. Kansliet bokar.

-

Transportstyrelsen kommer gärna och berättar om hur drönare används i tillsyn om vi är
intresserade. Rådet är intresserade. Vi ser när det passar bäst i tiden.

-

Ang. workshop om e-utbildningar – NV har inte möjlighet att ansvara att driva den frågan.

-

Workshop – framtidens miljötillsyn och framtida samverkan (Jenny Jonsson, NV
samordnar).

Lägesrapport Gemensam TVL-planering
Enkäten var ute 17 januari fram till 16 febr. Enkäten är nu stängd. Det kommer utföras en
bortfallsanalys kring vilka och varför vissa myndigheter inte svarar. I maj beräknas analysen
om TVL vara klar.

8. Information: Om digitaliseringsarbetet inom miljö
(Anna Otmalm, Naturvårdsverket).
Se bifogad presentation.
2014 IED – krävde samverkanslösning.
2015-2018 – Digitalisering av hela samhället, digitalisering är den viktigaste förändringsfaktorn
i samhället. Digitalt först för det offentliga Sverige ”styrning och digital mognad”, ett smartare
Sverige med innovativa digitala lösningar. En av de 6 områdena är miljö, där N V blev
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samordnande. De övriga fem är hälsa, livsmedel, skola, företagande, bostad. Att tillsammans
skapa en digital bas – en digital infrastruktur.

Följande finns
-

Samverkansstruktur om information i offentlig sektor, e-sam.

-

Samverkansstruktur om geodata. Lantmäteriet håller samman.

-

Ny myndighet om digitalisering av offentlig sektor from september 2018.

-

Kick off för ny samverkansstruktur om miljöinformation var i mars 2017.

-

Tre tematiska samverkansprogram sedan mars 2017 som bereder frågor om
miljöinformation. (miljöskydd, natur, vatten och hav).

-

Ett miljöinformationsråd konstituerades 27 okt 2017 och kom överens om nio mål för
förändring. (Havs- och vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Naturhistoriska
museet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SGU, SKL, skogsstyrelsen, SLU,
SMHI).

Inom miljö - idag pågår initiativ kring industriutsläpp, förbränningsanläggningar, avfall, avlopp
m m. Målet är digitaliserade verksamhetsprocesser och digitalt utbyte av information där alla
informationssystem behöver kunna kommunicera med varandra.

9. Erfarenhetsutbyte av att som myndighet vara på Facebook
Naturvårdsverket vill ta del av erfarenheter kring nyttor och svårigheter med Facebook .
NV har precis börjat gå ut generellt, tycker det är viktigt och vill gärna ta del hur göra.
KEMI – har ingen men diskuterar.
SKL – i andra frågor är SKL aktiv på Facebook, men Twitter är mer aktivt för SKL.

Länsstyrelsen i Jönköping - finns på Facebook men inte just miljöskyddsenheten. Ex. finns
Facebook för naturreservat.
Havs- och vattenmyndigheten – Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har haft ett Facebookkonto från start. Första året använde vi det relativt sporadiskt och främst för att sprida
information om den egna verksamheten. Vi arbetade inte så aktivt med kontot och hade få
följare, liten spridning. Därefter började vi arbeta mer aktivt och medvetet med Facebook och
bredda innehållet för att släppa in omvärldsbevakning med tips och länkar ti ll nyheter,
satsningar och artiklar. Vi såg det som en chans att vara med och öka spridningen och
kunskapen om ”våra frågor” och även öka marknadsföring av myndigheten och våra anställda.
Vi kunde också använda oss av Facebook-kontot för att sprida och tipsa om artiklar i vår egen
tidning Hav & Vatten som gavs ut under tre år. För oss har den förändrade inriktningen på vårt
Facebook-konto varit väldigt lyckad. Våra inlägg delas ofta av andra myndigheter,
samarbetspartners, organisationer och de snappas ibland även upp av medier.
-

Vi blandar högt och lågt vad gäller själva innehållet, från ”kaskelot siktat vid Vinga fyr” till
information om nya internationella miljööverenskommelser för att också visa på bredden i
HaV:s frågor samt på koppling lokalt och globalt.
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Vi betalar inte för annonser eller marknadsföring på Facebook utan vill ha en ökning som
baseras på verkliga, så kallade organiska följare. Dessutom kan den slags annonsering
med skattemedel ifrågasättas.

-

Det viktigaste för oss i spridningen av nyheter/information från externa är källkritiken, att
förvissa oss om att de rör sig om källor som är trovärdiga och inte lobbyism eller
påtryckningar av något slag. Vi försöker oftast också länka till ursprungskällan. V i är
tydliga med att hänvisa var uppgifterna i en länkad artikel kommer ifrån, t ex ”….skriver
TT, rapporterar SVT, säger XX i ett pressmeddelande. Det handlar dels om att HaV inte
ska uppfattas stå bakom uppgifter eller stödjer åsikter som förs fram via e xterna länkar,
dels om upphovsrättsliga skäl.

-

Vi använder oss gärna av bilder på personer som t ex besöker oss eller deltar i
konferenser, vi är då noga med att upplysa personerna om att bilderna kan publiceras på
Facebook och att de är okej med det.

-

Vi kollar av vårt Facebook-konto löpande och agerar så snabbt som möjligt om vi ser ngt
som är fel, behöver åtgärdas.

-

Vi tillåter kommentarer och kritik så länge de håller sig inom lagens ramar, följer HaV:s
värdegrund och vår satsning på öppenhet. Vi tillåter kritik mot oss själva och bemöter
frågor och faktafel men undviker att svara på retoriska frågor som mer handlar om att ”få
igång en debatt”.

-

Vad gäller öppna kommentarer så är det en fråga som är i ständigt fokus för oss och där vi
kan behöva tänka om eller avsätta mer resurser för kontroll och interaktivitet i framtiden.

Jordbruksverket - Har Facebook för generella frågor, men även i delfrågor. Bra möjlighet att
rikta frågor till vissa målgrupper. Väljer även att vara med i grupper eller bjuder in sig själv i
slutna grupper på Facebook. Använder det som omvärldsbevakning. Facebook har precis
ändrat inställningar, så myndigheter ramlar ned i flödet. Det går att betala för annonser, inte så
dyrt. Även aktiv på Twitter.

Utmaningar med att vara på Facebook som myndighet
-

Organisationen. Minst två administratörer – gärna fler – som publicerar inlägg och håller
koll på kanalen. Ledning/organisationen behöver känna till kanalen och vara medvetna om
att medarbetare ibland måste hjälpa till att formulera svar på kommentarer/inlägg.

-

Tilltalet. Hur ”paketera” myndighetsinformation i det sociala, känslobaserade och
personliga tilltalet på Facebook?

-

Välja händelser och aktiviteter som passar för inlägg på Facebook. Tänk kundnytta – vad
kan vara roligt och intressant eller känsloväckande? Ha en plan för 2-3 inlägg i veckan,
med utrymme för spontana inlägg däremellan. Omvärldsbevaka vad andra skriver om – är
det något på gång i debatten, eller är det kanske en särskild dag som passar för att
uppmärksamma något i verksamheten?

-

Möta kritik. Det går inte att undvika kritiska kommentarer. Ibland räcker det med ett vänligt
svar, men andra gånger är den som kommenterar inte intresserad av sakliga svar utan vill
protestera och kritisera myndigheten i största allmänhet. Det gå r inte att vinna mot en
sådan kritiker. Då är det ändå viktigt att svara vänligt, visa att man ser och läser
kommentarerna, för alla övriga som läser och följer FB-kanalen.
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Fördelar med att vara på Facebook som myndighet
-

Väldigt många är fortfarande på Facebook. Det finns bra möjligheter att rikta informationen
till specificerade målgrupper genom facebooks markandsföringsverktyg. För en dryg
hundralapp går det att nå ut till exempelvis jägare, miljö- och friluftsintresserade eller
lärare.

-

Det sociala. Snabba reaktioner och feedback, utan filter.

-

Omvärldsbevakning. Vad gör andra myndigheter och organisationer på facebook? Vad
engagerar människor Det går att lära mycket genom att följa andra.

10. ToFRs framtagna mtrl
(Camilla Johansson, ToFR kansli).
Kartläggning av rådets framtagna material att förvalta och ev. uppdatera. Bilaga pkt 10.
Beslut: Broschyrerna kan få vara kvar men uppdateras inte nu. Lyfter frågan när vi vet hur
framtiden ser ut.

11. Aktuellt från IMPEL
Inget att informera om.

12. Författningar
Inga föreskriftskollisioner anmält till detta möte

Föreskriftsarbete som behöver samarbete
Information om överlåtelsetillstånd för vätska till e-cigaretter.
Det är flera myndigheter som tillser elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
(Kemikalieinspektionen, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna).
Enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare är det tillåtet att sälja
vätskor med en halt nikotin upp till 20 mg/ml. Denna försäljning omfattas även av
överlåtelsetillstånd, som finns i Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer och CLP. Reglerna kommer nu att ändras med kommande klassificering av nikotin.
Kemikalieinspektionen har inte lämnat någon tillsynsvägledning avseende
överlåtelsetillstånden. De arbetar just nu med förslag till åtgärder och kommer inom kort med
information. Kemi kommer ha ett möte FoHM med giftinformationscentralen pga att det finns
folk som dricker de här vätskorna.

MSA-förordning som behöver ändras
Kemikalieinspektionen har beslutat om en ny grundföreskrift, KIFS 2017:7. KIFS 2017:7 har
ersatt KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Den nya föreskriften
bygger på den gamla. Reglerna om träskyddsbehandlat virke som också fanns i KIFS 2008:2
har flyttats till KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. Vi arbetar just nu med att uppdatera det
tillsynsvägledningsmaterial som berörs av ändringarna.

Regeländringen påverkar även annan lagstiftning, bland annat MSA-förordningen. Två MSAbestämmelser som påverkar kommunernas tillsynsområde hänvisar fortfarande till de nu
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upphävda föreskrifterna i KIFS 2008:2. MSA-bestämmelserna handlar om att överlåta eller
saluhålla träskyddsbehandlat virke utan viss information och finns i 7 kap. 13-14 §§ MSAförordningen. Till dess att dessa MSA-bestämmelser uppdateras med hänvisningar till KIFS
2008:3, är det inte möjligt att besluta om miljösanktionsavgift med stöd av 7 kap. 13 -14 §§
MSA-förordningen. I dagsläget vet vi inte när Miljö- och energidepartementet kommer att
uppdatera MSA-förordningen, men vi återkommer med information när det har skett.”

Även Naturvårdsverket väntar på att MSA bestämmelserna uppdateras pga samma dilemma
kring miljörapporteringen, dvs det går inte att ta ut MSA för försenade miljörapporter innan det
är ändrat i MSA bestämmelserna.

Nya eller kommande regler
F-gaser. Kemi undersöker om det behövs en KIFS för detta.

KEMI har remiss ute nu: Ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7.
Ändringarna avser
ändrade bestämmelser avseende anmälan om amalgamanvändning, och
upphävande av bestämmelser om gasapparater.
Synpunkter på remissen önskas senast 19 mars 2018.
Nytt nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter samt ändring i
miljötillsynsförordningen avseende detta. Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om
förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter .
SJV ska se över föreskrifterna för natur- och kulturvärden i jordbruket. NV tipsar om att ta
kontakt med Anette Andersson NV på Landskapsenheten, NV.

Under året revideras Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och revidering av Fiskeriverkets
föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan
fiskodlingar.

Naturvårdsverket har ett pågående projekt som handlar om samiska rättigheter och
områdesskydd. Det kommer att påverka hur verket arbetar med nationalpa rksföreskrifter
framöver och även deras utformning.

Planerade föreskrifter och allmänna råd närmaste åren. En sammanställning av dessa behöver
göras för alla myndigheter med författningsrätt, skickas till kansliet som sammanställer för hela
miljöbalkens författningar.

Beslutade författningar 2017
Beslutade författningsändringar för hela året (2017), hos era myndigheter skickas skriftligt till
kansliet i samband med att era årsrapporter är färdiga.
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13. Senaste nytt från ledamöterna
Är det något uppdrag eller fråga som kan vara intressant för rådet eller tillsynsmyndigheterna
att ha kännedom om.

Miljösamverkan Sverige
Tittar på hur de ska förstärka MS Sv då de fått mer pengar. Följande frågor diskuteras kring att
växla upp.
-

Rekrytering av projektledare och projektdeltagare pågår

-

Verksamhetsledarrollen

-

Vikten av att kunna göra saker snabbt när behov uppkommer (t. ex. nu nytt kap 6 MB)

-

Möjligheten att kunna samverka med förvaltningsorganisationen kring t. ex. samarbetsytor

-

Se till att behålla det som fungerat bra i verksamheten

-

Utveckla de delar som känns mest angelägna

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

SKL
Tagit fram skriften om behovsutredningar.
Fortsätter att ta fram underlag till taxor. Workshop planeras för detta.

Naturvårdsverket
Stor ökning av anslagen inom flera områden, bl.a. plast, klima t, våtmarker och områdesskydd.
Stärker upp verksamheten inom detta.

Havs- och vattenmyndigheten
Handläggarträff för vattenskyddshandläggare 13-14 mars i Stockholm
Handläggarträff på temat Vattenkraft och dammar 24-25 april i Stockholm
Vägledning om muddring och muddermassor har remitterats och färdigställs under våren.
HaV överlämnar en GIS- Modell - stöd till kommunerna för arbetet med prövning av små
avlopp, till länsstyrelserna att förvalta och utveckla. Modellen är ett stöd i arbetet med tillsyn
och prövning.

Jordbruksverket
Ihop med NV och Kemi förbereder vi inför höstens tillsynsprojekt om användning av
växtskyddsmedel på golfbanor. Uppstartsträffar i augusti om detta. Naturvårdsverket
samordnar tillsynsprojektet.

14. Övriga frågor
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Kansliet återkommer om information om arbetsgruppen inom Tillsynsforum som handlar om
tillsynsutbildningar.

15. Kommunikation av dagens möte
Snabbanteckningar. Utkast till protokoll läggs ut på samverkansytan och godkänns på nästa
möte.

16. Nästa möte 16 maj
-

Bjuda in central myndighet (Alternativ 1 MSB, alternativ 2 Energimyndigheten)

-

Ang. WS som NV ordnar.

-

Naturvårdsverkets årliga uppföljning utvärdering miljötillsyn.

-

Arbetsgrupp om gemensam TVL-planering, om det finns något att säga om enkäterna.

Inför mötet
Kansliet skickar ut doodle för möte 3 och 4.
Skriva ihop någon status ang. nyhetsbrevet. Statistik.
Spikat datum för Workshop om framtidens miljöbalkstillsyn.

Till höstens möten:
-

Inför ev avslut av ToFR – beslut om arbetsgrupp. (möte 3 eller 4)

-

Info om Miljösamverkan Sveriges projekt Tillsyn av kommuners miljötillsyn.

-

Bjuda in central myndighet (den som inte kom på möte 2).

-

Transportstyrelsen, Drönare i myndighetsarbetet, Remi. Möte 3.

-

Uppföljningsmodell befintliga föreskrifter (NV) Eva-Linda Sederholm.

Lägg på bevakning:
Beslut om rådets publikationer.
E-utbildningar för omvärldsbevakning.

Vid protokollet

Camilla Johansson
Kansli ToFR

Gunilla Ewing Skotnicka
Mötets ordförande

