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Ärendenummer
NV–01530-18

Protokoll för möte med Tillsyns- och föreskriftsrådet
Tid: Onsdag den 14 november, kl. 10 - 15.45
Plats: Naturvårdsverket, Lokal Kosterhavet
Närvarande:
Gunilla Ew ing Skotnicka, Naturvårdsverket, ordförande
Christian Haglund, Naturvårdsverket
Helena Segervall, Kemikalieinspektionen
Mona Strandmark, Jordbruksverket
Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten
Lina Boström, Folkhälsomyndigheten (fm via Skype)
Robert Öjermark, Försvarsinspektör en för hälsa och miljö
Karin Sigvardsson, Länsstyrelsen Östergötland
Michael Öhlund, SKL
Helena Götherfors, Södertälje kommun
Marie Becker, Miljö- och energidepartementet
Jenny Jonsson, Naturvårdsverket (fm)
Monika Magnusson, Naturvårdsverket, sekreterare

1. Mötet öppnades

2. Föregående protokoll fastställdes

3. Dagordningen fastställdes

Vilken inriktning ska det fortsatta arbetet med ett nationellt styrande
dokument för tillsyn ha?
(Presentation se bilaga 1)
Reflek tioner gällande work shopen:
• Det är svårare med miljöbalken som är så omfattande jämfört med
livsmedelsområdet.
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•

Många knäckfrågor att lösa innan vi kan börja skriva en strategi.

•

Bastillsyn vad är det?

•

Fördjupad utvärdering används inte. Vi måste ta stöd i den.

•

Intressant att även Agenda 30 lyftes upp och hälsoaspekter där.

•

Viktigast få hjälp med prioriteringar.
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Vad är en bra fortsättning?
• Skulle vara bra med en arbetsgrupp för att diskutera knäckfrågor så vi kommer
lite längre i arbetet. Kan kombineras med en bredare diskussion.
•

Tillsyn förorenade områden är ett komplicerat område där det finns ett stort behov
för att få med sig kommunerna. Avgränsat område som skulle lämpa sig för en
pilot.

•

Miljöbalkstillsynen är spretig och helhetssyn saknas. Därför bör strategin omfatta
helheten.
Miljötillsynsförordningen är en bra utgångspunkt. Tillsynen bedrivs i stuprör. Vi
måste både samla tillsynen, men också driva på inom respektive stuprör.

•
•
•

En arbetsgrupp bör också fundera på hur uppföljningen ska gå till.
Naturvårdsverkets TIM-modell innehåller mycket av det som diskuteras, borde
fungera bättre på nationell nivå.

•

Deltagande i en arbetsgrupp kräver tid och resurser. Viktigt att flera länsstyrelser
och kommuner är representerade.

Slutsatser:
•
•
•
•

Samma grupp som planerade ToFR:s workshop + HaV formulerar ett tydligt
uppdrag. NV samordnar. Därefter tillsätts en arbetsgrupp som gör en förstudie.
Denna bör vara klar vid halvårsskiftet 2019.
En arbetsgrupp får inte vara för stor. Alla myndigheter i ToFR behöver inte vara
med. Eventuellt bör även myndigheter utanför ToFR vara med.
ToFR eller motsvarande är styrgrupp. Vid behov även möten via Skype.
Bred representation via hearings/workshop och eventuellt i samband med
miljöbalksdagarna 4-5 april.

4. Lägesrapport och aktuella knäckfrågor från arbetsgru ppen gemensam

TVL-planering
(Presentation se bilaga 2)
Hur sk a den gemensamma behovsk artläggningen genomföras i framtiden?
Enkät är bra eftersom den når många. Vi får vara nöjda även om bara hälften svarar.
Försök lägga behovskartläggningen ett år tidigare. Arbetet med detta borde kunna
giftas ihop med miljötillsynsstrategin.
Hur k an vi tidigarelägga processen för publicering av planerna?
Planering av större tillsynsprojekt kanske behöver informeras om via andra kanaler.
Gemensam arbetsyta/sharepoint
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Rådsmedlemmarna ges möjlighet att ta del av arbetsgruppens sharepoint.
Bör vi revidera processbesk rivningen?
Ja det bör göras. Kan stämmas av med ToFR via mejl. På sikt kan processen
samordnas med miljötillsynsstrategin.

5. Senaste nytt från Miljö- och energidepartementet
Miljötillsynsutredningen är avstämd och det har getts klartecken att arbeta för de
förändringar som föreslås där, bl.a. att lägga ner ToFR. Hur samverkan ska ske
framöver kommer att beslutas i samband med att ToFR läggs ner, vilket inte är möjligt
just nu. Istället en förlängning av ledamöternas förordnanden med ett år.
Departementet kommer att informera myndigheterna om detta. (Övrig information från
miljö- och energidepartementet se bilaga 3.)

6. Utvärdering ToFR 2018
Nio ledamöter hade svarat på utvärderingsfrågorna. Bedömningen av hur rådet klarat
sitt uppdrag enligt Naturvårdsverkets instruktion låg i huvudsak på den övre halvan av
skalan. De av rådets aktiviteter under 2018 som uppskattades av flest var
workshopen, senaste nytt från ledamöter samt besök från andra myndigheter. En
synpunkt som lämnades var att det generellt var för mycket information och för lite
diskussion på mötena. Viktigt för det fortsatta arbetet att våga välja något konkret att
samverka om. Det finns också önskemål om att lyfta EU-frågor som är relevanta för
tillsynen. Det behövs en bättre samordning i Sverige av dessa frågor. Det efterfrågas
också fler inspel till dagordningen från ledamöterna istället för många fasta
dagordningspunkter.
7. Vad är prioriterat för ToFR 2019?
Arbetsgruppen för nationellt styrande dokument.
Fortsatt arbete i arbetsgruppen för TVL och hur arbetet kan samordnas med
tillsynsstrategin.
Bjuda in andra myndigheter.
WS hur tar vi samverkan vidare om ToFR läggs ner. Både om strategin och annat.
Kompetensutveckling. Gemensam plattform för tillsynsutbildning.
Miljösamverkan Sverige.
Smartare vägledning.
Uppföljning.
Nationellt dricksvattenråd. (15 myndigheter)
Nyhetsbrev, miljöbalksdagar
Digitalisering. Vad är nyttan, vad har åstadkommits?

8. Offentliga utredningar som berör ToFR
M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.
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M 2018:08 Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam
9. Författningar
Inget nytt att ta upp.

10. Senaste nytt från ledamöterna
Havs- och vattenmyndigheten: TVL-plan i november. Planerar handläggarträffar.
Vattenskyddsområden vecka 12. Vattenverksamheter vecka 6 eventuellt. Vattenkraft
och dammar eventuellt i vår. Avlopp hösten 2019, lansering av vägledning till
kommunerna om prövning. MKN för vatten föreskrifter 2019:13 översyn och eventuell
vägledning.
KemI: ECHA/Forum. Ta beslut om nästa tillsynsprojekt om Reach. Internethandel.
Diskussion om Pops: Även avfallsdelarna och fråga till NV om att delta. Screening
regelefterlevnad djurförsök.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö: Utökat mandat när det gäller strålskydd,
AMV och SSM samverkan. Åtgärdsprogram vatten. Vandringshinder, flera
myndigheter behöver samverka. Vem tar lead?
Jordbruksverket: TVL-plan snart klar. Växtskyddsmedel golfbanor. Projektet pågår.
Dom i EU om GMO. Vissa nya tekniker ska omfattas av GMO-lagstiftningen.
Länsstyrelsen: Miljösamverkan Sverige avslutar snart projektet om uppföljning och
utvärdering av kommunal tillsyn. Beslut om nya projekt 2019 tas den 16 november.
Utökad tjänst för GRÖT-ärenden. Utökad digital tjänst för kommunernas anmälan av
C-verksamheter. För Sevesotillsynen har införts differentierade avgifter. Enligt
förordning ska kostnader och intäkter redovisas branschvis till MSB. Länsstyrelsernas
system klarar inte detta. Krav på uppföljning även via regleringsbrevet. En nationell
samordnare för Sevesotillsynen har tillsatts.
Naturvårdsverket: Beslut om TVL-plan kring nyår. Mycket fokus på avfallsfrågor.
Även en hel del gröna frågor. Påbörjat vägledning om överlåtelser av tillsyn. SKL och,
kommuner som har tagit över tillsyn eller blivit av med tillsyn bör få förslaget på
remiss. Remiss gällande vägledning om 2:a kap. hänsynsreglerna kommer kring
årsskiftet. Naturvårdsverket och Energimyndigheten tar fram en strategi om hållbar
utbyggnad av vindkraft. Ny förordning om invasiva främmande arter kommer snart
som kompletterar EU-förordning. Länsstyrelsen får en viktig roll. Börja med
information men sedan en viktig tillsynsfråga. Regeringsuppdrag kring grön
infrastruktur klara. Handlingsplaner har tagits fram.
Södertälje kommun: Deltar i Miljösamverkan Stockholms nätverk kring olika frågor,
även utanför länet.
SKL: Snart klara med skrift om avtalssamverkan. Smidigt sätt att lösa kompetensbrist
och resursbrist i kommunerna.
11. Möten 2019
Fyra möten under 2019 + workshop.
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12. Övriga frågor.
PFAS och myndighetsnätverk. Vilket mandat har de? Många frågor från kommunerna
som spelats in är inte besvarade. Nya ämnen har ersatt de gamla. Hur ska vi
samverka om detta? Kartläggning pågår i länen. Guide är på gång för riktvärden. Bra
nätverksmöten, men mycket som inte är löst ännu. Produkterna ska registreras i
produktregistret från och med 2019.
Smartare vägledning. Nyckelpersoner, bl.a. i ToFR ska intervjuas.

13. Kommunikation av dagens möte
Utkast till protokoll inklusive presentationer skickas ut kort efter mötet.

-

Vid protokollet:

Monika Magnusson

Gunilla Skotnicka Ew ing

(Sekreterare)

(Ordförande)

