Tillsynsvägledningsplan 2017-2019
Tillsynsvägledning enligt miljöbalken
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Länsstyrelsen – en samlande kraft
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en
landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både
förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn till regionala
förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk
mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen,
riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan.
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Bakgrund och syfte
Länsstyrelsen har en rullande treårsplan vars syfte är att skapa framförhållning
och överblick i vägledningsarbetet, underlätta de kommunala
miljöförvaltningarnas verksamhetsplanering och förbättra deras möjligheter att
delta i länsprojekt.
För att planen ska vara ett levande dokument, ska den genomgå en översyn och
revidering varje år. I nya miljötillsynsförordningen anges att länsstyrelserna
tillsammans med ett antal statliga myndigheter ska ha treåriga
tillsynsvägledningsplaner. Planerna ska ses över varje år och vid behov
uppdateras.

Genomförande
Länsstyrelsen har vid revideringen utgått från planen som gällde för åren 20162018. Under 2016 har vi skickat ut en enkät till alla handläggare i länet med
frågor angående vår tillsynsvägledning. Bland annat frågade vi hur man ville att
tillsynsvägledningen skulle utformas. Detta är några av svaren :






Handläggarträffar inom olika ämnesområden. Det är viktigt att inte
blanda för många ämnen på handläggarträffarna för då kanske inte
rätt personer kommer. Även träffar över länsgränserna.
Gemensamma tillsynsprojekt i kommunerna
Föredrag av någon kunnig, workshop i smågrupper helst med case,
presentationer, om heldag så gemensam lunch för att kunna bolla
och nätverka!
Miljösamråden är ofta för blandade tycker jag, vilket innebär att det
är många saker som man inte känner sig berörd av.

Länsstyrelsen kommer att ta med oss dessa och andra synpunkter när vi
planerar vår tillsynsvägledning de kommande åren. Det är viktigt med en
kontinuerlig dialog för att kunna möta de behov som uppkommer.
Många kommuner deltar även i de centrala myndigheternas samverkansprojekt.
Länsstyrelsen tar därför med dessa aktiviteter i planen. Länsstyrelsen fungerar
som regionalt bollplank och vid behov anordnas träffar och seminarier i dessa
projekt.
Länsstyrelsen tar fram ett förslag till plan som kommuniceras med cheferna för
länets miljöförvaltningar.

Avgränsning
Planen omfattar tillsynsvägledning enligt Miljöbalken (inklusive
naturvårdsfrågor) och Livsmedelslagen.

Tillsynsvägledning i Örebro län
Nedan följer en översiktlig beskrivning av de olika former av
tillsynsvägledning som Länsstyrelsen bedriver idag.
Miljösamråd genomförs en gång om året. Vid miljösamråden tas frågor upp
från hela miljöbalkens tillämpningsområde. Rättsliga frågor av generell
karaktär tas också upp. Syftet är att ge överblick över vad som är aktuellt och
att stimulera till dialog och erfarenhetsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna i
länet. Målgrupp är alla som arbetar på kommunernas miljöförvaltningar.
Handläggarträffar riktar sig till de handläggare i kommunerna som arbetar med
den aktuella branschen. Programmen till handläggarträffarna tas fram av
länsstyrelsen. Handläggarträffarna ger möjligheter till diskussioner på en
djupare detaljnivå än vid miljösamråden. Nätverksbildande underlättas.
Gemensamma underlag, checklistor, mallar och vägledningar kan tas fram.
Tillsynsprojekt Att samma miljökrav gäller oavsett i vilken kommun eller vilket
län man verkar i borde vara en självklarhet, men så är inte fallet idag visar flera
studier. Detta beror bl.a. på olika tolkningar av regelverk och olika
prioriteringar av tillsynen. En samordnad tillsyn i form av projekt eller
kampanjer medför att kraven likriktas och får stort genomslag samtidigt som
avsevärda effektivitetsvinster kan göras. Länsgemensamma kampanjer är ett
effektivt sätt att kombinera tillsyn och vägledning.
Webbinformation Länsstyrelsen använder den externa hemsida, för att till
kommunerna få ut information av vägledande karaktär. Länsstyrelsen har tagit
fram en samverkansyta för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna ge möjlighet
till regional vägledning och möjlighet för kommunal samverkan. Denna
samverkansyta Tillsynsforum har de flesta kommuner nu tillgång till.
Kommunernas ska via inloggning få ta del av gammalt och nytt
projektmaterial, information, FAQ mm.
Utbildningar För områden där det saknas relevanta utbildningar kan
Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna ta fram ett utbildningspaket eller
genomföra enstaka utbildningsinsatser.
Individuell rådgivning sker genom att kommunerna kan vända sig direkt till
Länsstyrelsens handläggare för att få råd av generell karaktär.

Inom området Efterbehandling av förorenade områden (EBH) deltar
Länsstyrelsen i Örebro län aktivt i ett samarbete med Länsstyrelserna i
Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna, Södermanland och på Gotland, de
sk Mälarlänen. Tillsammans har Mälarlänen tagit fram en gemensam treårig
TVL-cykel inom EBH. Den gemensamma cykeln är ett sätt att skapa struktur
för och ytterligare effektivisera, utveckla och likrikta arbetet med
tillsynsvägledning och tillsynen inom förorenade områden. Projektet ska även
bidra till att upprätthålla ett aktivt nätverk mellan de inspektörerna som
bedriver tillsyn inom föroreningsskadade områden och mellan handläggare som
arbetar med tillsynsvägledning inom regionen. Projektet ska omfatta 3-4
utbildningsdagar per år för de olika tillsynsvägledningsaktiviteterna.

Planerade aktiviteter
Aktiviteter 2017
AKTIVITET

KORT BESKRIVNING

MILJÖMÅL SOM
BERÖRS

Samordnade tillsynsprojekt
Nationellt tillsynsprojekt om CLP- Kemikalieinspektionen driver under
märkning av kemiska produkter
hösten ett projekt för tillsyn av märkning
av kemiska produkter som säljs i
detaljhandeln

Giftfri miljö

Vägledning/utbildning
Mälarlänsutbildning
efterbehandling

Övergripande utbildning inom
efterbehandlingsområdet för
miljöinspektörer i Mälardalslänen, drivs
av länsstyrelsen

Giftfri miljö, god
bebyggd miljö

GRUF

Grundläggande utbildning inom tillsyn av Giftfri miljö, god
förorenade områden, genomförs av
bebyggd miljö
Mälarlänen gemensamt

Utbildning i ansvarsutredningar

Utbildning i att skriva ansvarsutredningar Giftfri miljö, god
inom förorenade områden. Genomförs av bebyggd miljö
Mälarlänen gemensamt

AKTIVITET

KORT BESKRIVNING

MILJÖMÅL SOM
BERÖRS

Seminarium och andra aktiviteter
om bidrag för sanering inför
bostadsbyggande av förorenad
mark

Länsstyrelsen informerar om bidraget

Giftfri miljö, god
bebyggd miljö

Seminarium om Miljöbrott

Tillsammans med samverkansgruppen för
miljöbrott anordnar vi en utbildningsdag
om miljöbrott

Seminarieserie angående fukt och
mögel

Folkhälsomyndigheten planerar att
God bebyggd miljö
uppdatera sin vägledning om fukt och
mögel under 2016. Detta följs under 2017
upp med seminarier på olika platser i
landet

Utbildning om prövning av
bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten och
Grundvatten av god
Naturvårdsverket arrangerar en utbildning kvalitet, Giftfri
i stället för det nationella tillsynsprojekt
miljö
som tidigare aviserats.

Seminarie om tillsyn av kemiska
Kemikalieinspektionen har en tvådagars
Giftfri miljö
produkter, bekämpningsmedel och utbildning om tillsyn av kemiska
varor i detaljhandeln
produkter, bekämpningsmedel och varor i
detaljhandeln som ger en bra kunskapsbas
på grundnivå.
Fördjupningsseminarium om
bekämpningsmedelstillsyn i
detaljhandeln,

Kemikalieinspektionen har ett
fördjupningsseminarium om
bekämpningsmedelstillsyn i
detaljhandeln, främst inriktat på
biocidprodukter.

Seminarieserie angående
Havs- och vattenmyndigheten ska
recipientkontroll med avseende på genomföra seminarier i landet angående
MKN
utformningen av recipientkontroll med
avseende på miljökvalitetsnormer
Övrig samverkan
Miljöbrottssamverkan

Två samverkansträffar per år med
länsstyrelse, kommuner, miljöpoliser och
miljöåklagare

Giftfri miljö

Ingen övergödning,
Grundvatten av god
kvalité, Levande
sjöar och vattendrag

AKTIVITET

KORT BESKRIVNING

Miljöchefsträffar

Två träffar per år med cheferna för länets
miljöförvaltningar

Handläggarträffar
Handläggarträffar anordnas efter
behov.

Länsstyrelsen fastställer inte i denna plan
hur många träffar som bör hållas under
året, utan antal träffar regleras efter
behov.

Miljösamråd
Ett miljösamråd

Miljösamråden vänder sig till alla som
arbetar på kommunernas
miljöförvaltningar. Förutom ett samlande
tema ges allmän information inom
miljöområdet. Samråden syftar också till
att stimulera kontakterna mellan dem som
arbetar med miljö i länet. Genomförs av
länsstyrelsen

Uppföljning utvärdering
Kommunbesök för
kontroll/uppföljning av
miljötillsynen

Vid besöket går man igenom dokument
och rutiner som styr miljötillsynen.
Särskilt fokus läggs på förvaltningens
tillsyn av IED-anläggningar. Information
om IED-anläggningar genomförs.

Övrigt
Två möten med PIK-gruppen
livsmedel

Planering av projekt och länsmöten

Två länsmöten livsmedel

Information och diskussion om aktuella
problemställningar. Inriktat mot alla
livsmedelsinspektörer och intresserade
förvaltningschefer.

Tillsynsforum

Länsstyrelsen driver Tillsynsforum som
är en webbaserad samverkansyta för
länets inspektörer

MILJÖMÅL SOM
BERÖRS

Aktiviteter 2018
AKTIVITET

KORT BESKRIVNING

MILJÖMÅL SOM
BERÖRS

Nationellt tillsynsprojekt om
golfbanor

Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen
och Naturvårdsverket ordnar ett
tillsynsprojekt om golfbanor

Giftfri miljö, Ingen
övergödning

Nationellt tillsynsprojekt av
kemiska produkter inom
detaljhandeln

Kemikalieinspektionen avser att ordna ett Giftfri miljö
tillsynprojekt som ska tillsyna något av
följande område inom detaljhandeln:
hemelektronik, biocidbehandlade varor
eller information om varor som innehåller
kemikalier från kandidatförteckningen

Samordnade tillsynsprojekt

Vägledning/utbildning
Mälarlänsutbildning
efterbehandling

Övergripande utbildning inom
efterbehandlingsområdet för
miljöinspektörer i Mälardalslänen, drivs
av länsstyrelsen

Giftfri miljö, god
bebyggd miljö

Utbildning inom utredningsfasen
inom förorenade områden

Drivs av Mälarlänen gemensamt

Giftfri miljö, god
bebyggd miljö

Seminarium och andra aktiviteter
om bidrag för sanering inför
bostadsbyggande av förorenad
mark

Länsstyrelsen informerar om bidraget

Giftfri miljö, god
bebyggd miljö

Övrig samverkan
Miljöbrottssamverkan

Två samverkansträffar per år med
länsstyrelsen, kommuner, miljöpoliser
och miljöåklagare

Miljöchefsträffar

Två träffar per år med cheferna för länets
miljöförvaltningar

AKTIVITET

KORT BESKRIVNING

Handläggarträffar
Handläggarträffar anordnas efter
behov.

Länsstyrelsen fastställer inte i denna plan
hur många träffar som bör hållas under
året, utan antal träffar regleras efter
behov.

Miljösamråd
Ett miljösamråd

Miljösamråden vänder sig till alla som
arbetar på kommunernas
miljöförvaltningar. Förutom ett samlande
tema ges allmän information inom
miljöområdet. Samråden syftar också till
att stimulera kontakterna mellan dem som
arbetar med miljö i länet.

Uppföljning utvärdering

Övrigt
Två möten med PIK-gruppen
livsmedel

Planering av projekt och länsmöten

Två länsmöten livsmedel

Information och diskussion om aktuella
problemställningar. Inriktat mot alla
livsmedelsinspektörer och intresserade
förvaltningschefer.

Tillsynsforum

Länsstyrelsen driver Tillsynsforum som
är en webbaserad samverkansyta för
länets inspektörer

MILJÖMÅL SOM
BERÖRS

Aktiviteter 2019
AKTIVITET

KORT BESKRIVNING

MILJÖMÅL SOM
BERÖRS

Mälarlänsutbildning
efterbehandling

Övergripande utbildning inom
efterbehandlingsområdet för
miljöinspektörer i Mälardalslänen, drivs
av länsstyrelsen

Giftfri miljö, god
bebyggd miljö

Utbildning inom åtgärdsfasen
inom förorenade områden

Genomförs gemensamt av Mälarlänen

Giftfri miljö, god
bebyggd miljö

Samordnade tillsynsprojekt

Vägledning/utbildning

Övrig samverkan
Miljöbrottssamverkan

Två samverkansträffar per år med
länsstyrelse, kommuner, miljöpoliser och
miljöåklagare

Miljöchefsträffar

Två träffar per år med cheferna för länets
miljöförvaltningar

Handläggarträffar
Handläggarträffar anordnas efter
behov.

Länsstyrelsen fastställer inte i denna plan
hur många träffar som bör hållas under
året, utan antal träffar regleras efter
behov.

Miljösamråd
Ett miljösamråd

Miljösamråden vänder sig till alla som
arbetar på kommunernas
miljöförvaltningar. Förutom ett samlande
tema ges allmän information inom

AKTIVITET

KORT BESKRIVNING
miljöområdet. Samråden syftar också till
att stimulera kontakterna mellan dem som
arbetar med miljö i länet. Genomförs av
länsstyrelsen

Uppföljning utvärdering

Övrigt
Två möten med PIK-gruppen
livsmedel

Planering av projekt och länsmöten

Två länsmöten livsmedel

Information och diskussion om aktuella
problemställningar. Inriktat mot alla
livsmedelsinspektörer och intresserade
förvaltningschefer.

Tillsynsforum

Länsstyrelsen driver Tillsynsforum som
är en webbaserad samverkansyta för
länets inspektörer

MILJÖMÅL SOM
BERÖRS

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

