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Protokoll för möte med Tillsyns- och föreskriftsrådet
Närvarande
Gunilla Skotnicka, Naturvårdsverket, ordförande
Christian Haglund, Naturvårdsverket
Agneta Falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten
Ann Lundström, HaV
Teresia Persson, Jordbruksverket
Michael Öhlund, SKL
Emma Willaredt, Länsstyrelsen
Helena Götherfors, Södertälje kommun
Marie Becker, Miljödepar tementet
Elin Einarsson Lindvall, Länsstyrelsen
Tomas Waara, Naturvårdsverket (fm)
Maria Schultz, Naturvårdsverket (praktikant)
Sarah Ramsay, Naturvårdsverket (praktikant)
Monika Magnusson, Naturvårdsverket, sekreterare
Tid och plats
Onsdag den 25 september 2019
Naturvårdsverket, Lokal Ängen
1. Mötet öppnades
2. Föregående protokoll
Godkändes med ändringen att det ska stå Miljödepar tementet och inte Miljö- och
energidepartementet.
3 Dagordningen fastställdes
4. Styrgruppsmöte: Miljötillsynsstrategi
Det har funnits en bra samstämmighet i arbetsgruppen och inga direkta motsättningar i arbetet
med förstudien. Rådet godkänner förstudien. Det finns en presentation som rådsledamöter na kan
använda för att presentera arbetet på respektive myndighet. (Läggs i rådets sharepoint).
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Allm änna synpunkter:
•
•
•

Bra att inte sätta upp mål. Blir ett bra stöd för kommuner na om det blir verklighet.
Behövs mer underlag om konsekvenser.
Vissa knäckfrågor återstår. Våra roller och vem ska äga strategin? Resurssättning, vad det
innebär för olika myndigheter ? Vilken styrning ska en strategi ha?

•
•
•

Hur involveras andra myndigheter?
Ställnings taganden behöver förklaras tydligare.
Samma resurser ska användas för olika insatser. Även smartare vägledning och
tillsynsutbildning. Utmaning av vikta vad som behöver göras först.

•

Om vi gör saker tillsammans använder vi resurser på ett bättre sätt. Vi går i takt och
möjligheterna att följa upp tillsynen förbättras.
Kan ge råg i ryggen för inspektörer. Tillsynen blir en del i en helhet och kan bli mindre
ifrågasatt.

•
•

Kan ge bättre svar och bidra till att försvara vårt tillsynssystem vid OECD-gr ans kningar.

Vilka m yndigheter bör ha ansvar för att ta fram strategin?
•
Får inte bli för tungrott. Ett par eller samtliga centrala myndigheter i ToFR.
•
•

Viktigt med delaktighet. Övriga myndigheter inklusive kommuner bör finnas med i
arbetsgrupp.
Avvägningar mellan olika områden är en utmaning. Alla tillsynsomr åden kan inte lika
mycket utrymme.

Vad är nästa steg? Tre m öjliga scenarier.
Anteckningar från diskussionen, se bilaga 1.
Vi kan inte förvänta oss att få särskilda resurser för att ta fram en strategi. Kan bli styrning från
regeringen. Men det vet vi inte. Något måste hända på respektive myndighet. Behövs ett förslag att
förhålla sig till, att ta ställning till. Naturvårdsverket tar fram ett förslag till Start PM. Rådet
diskuterar förslaget på nästa möte. Därefter förankring hos respektive myndighet. Rådet har ett
extra möte via Skype i januari där ledamöter na svarar på om deras myndigheter är beredda att
vara med i processen att ta fram en strategi. Därefter kan arbetet starta.

5. Information och dialog: Sm artare vägledning
(Elin Lindvall Einarsson, Miljösamver kan Sverige)
Presentation av Miljösamver kan Sveriges projekt se bilaga 2. Anteckningar från diskussionen se
bilaga 3.
6. Information: Senaste nytt från m iljödepartem entet.
•
I budgeten finns satsningar på klimat, rent hav och vatten, tillgänglig natur och hållbara
städer. En ökning av NV:s förvaltningsanslag och satsning på SMHI:s klimatar bete. En
•
•

•

återställning till nästan tidigare nivå när det gäller länsstyrelsernas miljötillsy n.
Regeringen ska avgöra några ärenden som gäller överlåtelse av tillsyn i några skånska
kommuner samt i Skellefteå kommun.
Lägesrapport från kommissionen handlingsplan för genomförande av tillsyn. Håller tidplan,
vägledning tagits fram (klagomålshanter ing), vägledning om rural areas nästan klar (nitrat,
vattendirektivet).
Miljötillsyns utr edningen föreslog att de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och
länsstyrelserna ska avtala om hur uppdelningen av ansvaret för råd och stöd ska göras.
Riksrevisionen däremot föreslog i sin granskning att länsstyrelserna bara ska ha ansvar
för samordning och uppföljning/utvärder ing. Omfattande förslag som kräver ordentlig
beredning.
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Se vidare bilaga 4.
7. Information: ToFR:s nyhetsbrev
Naturvårdsverket har för avsikt att lägga ner nyhetsbrevet. Det finns idag två nyhetsbrev från NV
inom tillsynsområdet. Det finns även andra kanaler för information. Information om att nyhetsbrevet
läggs ner kommer att skickas till prenumeranter na.
8. Information och dialog: Senaste nytt från ledam öterna
Havs- och vattenmyndigheten:
Tidpunkterna för träffar som ordnas av länsstyrelserna tillsammans med HaV och som rör vägledning
för prövning av enskilda avlopp har bestämts. Länsstyrelserna skickar ut inbjudan till dessa möten där
den nya vägledningen för prövning av enskilda avlopp ska presenteras .
tid
v 41, 9 oktober
v 41 10 oktober
v 42 17 oktober
v 45 7 november
v 46 12 november
v 48
v 49 3 december
v4
v6

Länsstyrelser
Kalmar/Gotlands länsstyrelser
Skåne/ Blekinge/ Kronoberg
Västernorrland/Jämtland
Dalarna/Västmanland/ Gävleborg o Uppsala
Värmland/Örebro
Västerbotten/Norrbotten
Östergötland/Jönköping/Söder manland
Västra Götaland/Halland
ev för dem som missat träffen i sitt län

Plats för möten
Oskarshamn
Hässleholm
Härnösand
Västerås
Kristinehamn
Umeå
Nässjö
Gbg Lst hörsal
Stockholm

Under oktober kommer en remiss som rör revidering av handbok för vattenskyddsområden och dess
allmänna råd.
Naturvårdsverket:
•
Påbörjat arbete med Naturvårdsverket som vägledare 2.0. Utgångspunkten är
Riksrevisionens kritik gällande vår tillsynsvägledning.
•
Vägledning om 2 kap ute på remiss. Gäller både tillsyn och prövning.
•
•
•

Vägledning om överlåtelse av tillsyn ute på remiss.
Naturvårdsverket kommer som ett led i uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsy nen
besöka länsstyrelserna i Jönköping och Gävleborg.
Nya cisternföreskrifter är på gång.

•
•

NV har fått ett regeringsuppdrag som gäller verksamheter som behandlar avfall.
NV deltar i strandskyddsutredning och artskyddsutredning.

Jordbruksverket:
•

•

Tillsynsprojektet Tillsyn i fält tillsammans med Naturvårdsverket och
Kemikalieins pektionen är nu igång. Tillsynsprojektet är inriktat på uppföljning av
lagstiftningen rörande växtskyddsmedel och växtnäring i anslutning till vattendrag.
Kommuner na och de länsstyrelser som fortfarande har kvar tillsyn på jordbruk utför sina
tillsynsbesök mellan 1 september-30 november 2019.
Jordbruksverkets uppdaterade föreskrift om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket
kommer att beslutas av GD inom kort.

SKL:
20-21 november är det tillsynsdagar . Program och inbjudan finns här.
https://skl.se/tjanster /kurser ochkonfer enser /kalender handels er/tillsynsdagarna2019s kls motes platsf
orkommunalmiljotillsy noc hlivs medelskontroll.29083.html
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FoHM:
Publicerat vägledning på tre områden:
•

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer kompletter ar och förtydligar hur
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om höga ljudnivåer kan tillämpas vid tillsyn enligt miljöbalken.

•

Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg som beskriver de kommunala miljö- och
hälsoskyddsnämndernas ansvar för hälsoskyddstillsy n i lokaler för vård och omsorg.

•

Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden.

Deltar i Hälsoskyddsträffar om buller tillsammans med NV
Pågående vägledning
•

Bassängbad, revidering av allmänt råd och vägledning.

•

Temperatur inomhus, översyn.

•

Objektbur en smitta, översyn.

Remiss
•

Utbildning, prövning och tillståndsgivning gällande yrkesrelaterad
bekämpnings medelsanv ändning.

Uppföljning av miljörelater ad hälsa
•

110 000 st enkäter till vårdnadshavare till barn 8 mån, 4 år och 12 år, sammanlagd
svarsfrekvens ca 4.

Viktig utredningar
•

Miljööverv akningsutredningen, på remiss.

•

Cocktaileffekten, när den negativa summan av två kemikalier blir större än de enskilda
delarna.

9. Nästa m öte 6 novem ber

Vid protokollet:

Monika Magnusson
(sekreterare)

Gunilla Skotnicka
(ordförande)

