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2019-05-15

Ärendenummer
NV–00831-19

Protokoll för möte med Tillsyns- och föreskriftsrådet
Tid: Onsdag den 15 maj, kl. 10 - 15.45
Plats: Naturvårdsverket, Lokal Gölen
Närvarande:
Gunilla Skotnicka, Naturvårdsverket, ordförande
Christian Haglund, Naturvårdsverket
Mona Strandmark, Jordbruksverket
Agneta Falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten
Ann Lundström, HaV
Gustav Enander, Länsstyrelsen
Elin Iseskog, Länsstyrelsen
Michael Öhlund, SKL
Sara Wahrby, Länsstyrelsen (fm)
Marie Becker, Miljödepar tementet
John Petersson, Naturvårdsverket (fm)
Tomas Waara, Naturvårdsverket (fm)
Monika Magnusson, Naturvårdsverket, sekreterare

1. Mötet öppnades
2. Föregående protokoll fastställdes
3. Dagordningen fastställdes
4. Tillsynsutbildning i ny tappning
Sara Wahrby, projektledare MSS presenterade läget i projektet. (Presentation bilaga 1).
Förslaget ska bygga på den tidigare fysiska utbildningen som genomfördes senast år 2015.
Sara har samlat önskemål från kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Det finns
bl.a. önskemål när det gäller själva tillsynsbesöket samt fördjupning om avloppsanläggningar
och hälsoskydd. Följande kom upp i diskussionen:
Havs- och vattenmyndigheten ser ett behov av utbildning när det gäller små avlopp.
Går det att få till utbildning via högskolor? Sara har haft kontakt med Södertörns högskola.
Finns mycket utbildnings mater ial redan. Borde samlas.
Samverkan bör ske med Smartare vägledning. Gemensam remiss planeras.
Grundutbildning i tillsyn för yrkesverksamma saknas.
MSS skulle kunna använda pengar och anlita duktiga föreläsare från lst och centrala
myndigheter. Filma och lägga ut på w ebben.
Eventuellt fortsättningsprojekt för MSS. Fylla ut fördjupningar , luckor.
Det finns även möjlighet att via EU få medel för kompetens utvec kling.
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Kommuner kan säkert tänka sig att betala för en utbildning av god kvalitet.
Bra att börja i mindre skala (grundutbildning). Sedan fördjupning och samla det som finns.
Förvaltningen är viktigt att tänka på tidigt innan man kör igång.
Skillnaden mellan vägledning och utbildning. Vad kan man ta betalt för?
Vilka behov av styrning finns det? Regerings uppdr ag som på Boverket eller eget initiativ som
på Livsmedelsv erket.

5. Sm artare vägledning
Tomas Waara presenterade läget i projektet. (Presentation bilaga 2). Kan ToFR lämna
inspel/synpunkter till projektet under hösten? Ledamöterna kan delta i dialog, men inte lämna
ett gemensamt svar. Skype-möte i början av hösten, slutet av augusti. Doodle kommer. Det
finns kopplingar till smartare miljöinfor mation. Samordning som ett av benen i TVL saknas till
stor del idag. Resurser för samordningsfunktionen diskuterades. Funktionen behöver beskrivas
tydligare i projektrapporten.

6. Miljötillsynsstrategi - styrgruppsm öte
Styrgruppen diskuterade frågeställningarna i det underlag som skickats ut före mötet. (Se
bilaga 3 och 4). Viktigt att det finns en röd tråd till MKM och andra övergripande mål. Det
behöver finnas en analys som visar på kopplingen till dessa mål. FU 19 ger viss information
om var tillsynen är viktig. Bristande regelefterlevnad ska också kunna prioriteras eftersom det
är tillsynens uppgift. Mål kan vara viktigt för den politiska förankringen. Styrningen och vad
som ska prioriteras är viktigast. Strategin ska motivera tillsynsmyndigheterna. Men den kan
inte lösa alla problem. Vissa frågor löses bäst på annat sätt.

7. Senaste nytt från Miljödepartem entet
Det finns ett förslag till förlängning av förordnande. Nya ledamöter från 1 juni, ny ordförande
från NV och ny ledamot från KemI. Övriga ledamöter sitter kvar från 1 juni till 31/12 2020. Det
är inte aktuellt att lägga ner ToFR utan att ersätta det med något annat. Osäkert om förslagen i
miljötillsyns utr edningen hinner hanteras i höst. Proposition kommer senast i mars 2020.
EU har granskat Sveriges miljöpolitik. Det finns två rapporter som ledamöter na i ToFR ombeds
läsa och kommentera. Marie Becker skickar dessa till ledamöterna. IMPEL kommer att ta fram
en portal med samlad information för inspektörer.

8. Utveckling av tillsynsuppföljningen
Redovisningen (1:28) är ett viktigt underlag för miljödepartementet i budgetredovisningen.
Korta och kärnfulla texter behövs. Helst nyckeltal eller indikatorer som inte skiftar från år till år.
Gärna samma för länsstyrelser och kommuner. Lättare att följa upp ett visst avgränsat
tillsynsområde, helst kopplat till strategin. (Presentation se bilaga 5).

9. Förslag på ändrad process för TVL-planer
Steg i rätt riktning med tidigare planer. Planerna har också koppling till strategin. ToFR
beslutar om ny process. (Underlag, se bilaga 6).

10. Offentliga utredningar som berör ToFR
Utredningar om strandskydd, artskydd samt skogen och ersättningsformer .

11. Författningar
FoHM: Pågår revidering av föreskrifter gällande tillstånd för användning av vissa
bekämpnings medel. Myndigheten har även lämnat en hemställan till regeringen om att flytta
bemyndigandet till annan myndighet.
JoV: Föreskrifter om kulturvärden och naturvärden på remiss.
HaV: Föreskrifter om vattenförvaltning och MKN vatten.

12. Senaste nytt från ledam öterna
SKL: Frågor som gäller vattenbrist och underhåll VA-lösningar.
Lst: MSS har beslutat om projekt för 2020. Vattenuttag 11 kap., BU till tillsynsplan, PFAS vid
deponier, BAT-slutsatser och MB (parallella system) + reserv: Smartare tillsynsprojekt,
ekosystemtjänster i ärendehandläggning. Utveckling av e-tjänster.
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FoHM: Nya vägledningar gällande Vårdlokaler samt Buller inomhus och höga ljudnivåer.
Vägledning om Lokaler för tillfälligt boende kommer i sommar.
JoV: Fokus på åtgärdsprogram växtskydd och växtskyddsmedel och närheten till vattendrag.
Blir ett tillsynsprojekt.
NV: Vägledningar om: PFAS och förorenade områden (klar), 2 kap. (remiss före sommaren),
överlåtelser av tillsyn (remiss före sommaren) , BAT-slutsatser för avfallsbehandling (tvådelad
vägledning), invasiva arter och skyltar längs vägar (kommer på remiss). Enligt
vårändringsbudgeten har mer pengar tillförts till arbetet med våtmarker. Regeringsuppdrag
som gäller åtgärdsprogram för luft.
HaV: Tar fram handbok och AR för vattenskyddsomr åd en. NV är med på ett hörn. Tre remisser
ute som gäller regionala vattenförsörjningsplaner, vattenkraft och dammar samt föreskrifter
som kopplar till vattenförvaltningen och MKN vatten.

13. Övriga frågor
Emma Willaredt ersätter Gustav Enander i höst.

14. Kom m ande m öten
25 september samt 6 november.

.

Vid protokollet:

Monika Magnusson

Gunilla Skotnicka

(Sekreterare)

(Ordförande)

