
 

 

Webbversion

VÄLKOMMEN TILL TILLSYN - RÅD & STÖD
Året går mot sitt slut och här kommer årets andra
nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller tips
och tillsynsvägledning som riktas till kommunerna inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nyhetsbrevet skickas ut två gånger per år av
miljöskyddsfunktionen på Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Har ni förslag om vad som ska ingå i nästa nyhetsbrev, hör
av er till oss på miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se

TILLSYNSVÄGLEDNINGSPROJEKTET TVL-CYKELN
INOM FÖRORENADE OMRÅDEN
Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och
Östergötlands län har under året startat ett nytt
samarbete inom ett tillsynsvägledningsprojekt som kallas
för "TVL-cykeln".

Inom projektet kommer utbildningar inom förorenade
områden att hållas varje år för miljöinspektörer på länens
samtliga 46 kommuner. Under året har en utbildningsdag
om ansvarsutredningar samt två dagar om grundläggande
utbildning i tillsyn av förorenade områden ”GRUF” hållits.
Länsstyrelserna planerar att hålla i utbildningar inom
utredningsfasen nästa år.

NYA BESTÄMMELSER OM AVFALL
Som många av er redan vet så trädde ett antal
författningsändringar i kraft den 5 januari 2019 gällande
avfall. Ändringarna handlar om att komma till rätta med
brister i genomförandet av avfallsdirektivet i den svenska
lagstiftningen. Länsstyrelsen belyser särskilt att alla redan
anmälda avfallsbehandlingsverksamheter måste göra en ny
anmälan, vissa före 1 januari 2020.

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=0-7BB-20AA-
mailto:miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se


 

 

 

Läs mer om ändringarna på Naturvårdsverkets hemsida.

UPPFÖLJNING AV TILLSYN PÅ
INDUSTRIUTSLÄPPSVERKSAMHETER
Länsstyrelsen kommer under nästa år att följa upp er
tillsyn på industriutsläppsverksamheter. Vi kommer bland
annat att fråga efter datum för de senaste besöken, hur ni
har bedömt tillsynsintervall och hur ni kontrollerar att
BAT-slutsatser uppfylls för de verksamheter som fått
sådana.

Vi vill också gärna veta om ni har behov av extra
tillsynsvägledning för dessa verksamheter. Läs mer om
industriutsläppsverksamheter på Naturvårdsverkets
hemsida.

 
NYA VÄGLEDNING OM PÅLNING I FÖRORENADE
OMRÅDEN
SGI (Sveriges Geotekniska Institut) har nyligen gett ut en
publikation om pålning i förorenade områden. Rapporten
sammanfattar litteratur på området men innehåller också
en introduktion till pålning, föroreningar och
riskbedömning. Även identifierade kunskapsluckor tas upp
i materialet. Rapportens målgrupp är entreprenörer,
konsulter och tillsynsmyndigheter.

Rapporten finns att läsa här.

INFORMATION OM SUBSTITUTIONSCENTRUM
Hösten 2017 fick RISE (Research Institutes of Sweden)
uppdraget av regeringen att starta ett
substitutionscentrum. Centrumets uppdrag är att stödja
verksamheter i deras arbete med substitution av farliga
kemiska ämnen.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet
med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre
alternativ i allt från produkter till processer. De samlar
och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning,
stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Det
är särskilt fokus på konsumentprodukter och små och
medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska
komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete
med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Mer information finns på substitutionscentrums hemsida.

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-20AA-3da871cddcc37e34eda4a6c5fae97a3e-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-20AA-64f5067c7f7311b4214357fd15d4f603-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-20AA-1c8b890c9d7d4baef5db330a9d81f826-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-20AA-f0a0539c5857d99a96142cb14f2330e4-


 

 

 

 

ENERGI I TILLSYNEN
Länsstyrelserna har i samarbete med Energimyndigheten
inom projektet Incitament för energieffektivisering tagit
fram en inspirationsfilm för miljöinspektörer. Filmen visar
hur man kan lägga upp arbetet med ett företagsbesök med
energifokus. Se filmen längst ned på Energimyndighetens
hemsida. Där hittar ni också samlat vägledningsmaterial
för tillsynsmyndigheter som rör energi i tillsynen.

PROVTAGNING OCH FLÖDESMÄTNING PÅ
AVLOPPSRENINGSVERK
Miljösamverkan Sverige bedriver ett projekt som syftar till
att öka kunskapen om provtagning och flödesmätning på
avloppsreningsverk.

Projektet ska mynna ut i ett handläggarstöd samt en
tillsynskampanj. Tillsynskampanjen ska pågå v. 8 till v 16
nästa år där vi önskar att kommuner och länsstyrelser
deltar.

Handläggarstödet ska innefatta information om bland
annat val provtagningsplats, flödesmätare och
provtagningsutrustning.

FÖRENKLAT ANSÖKNINGSFÖRFARANDE FÖR
FÖRORENADE OMRÅDEN
Naturvårdsverket har öppnat upp för ett förenklat
ansökningsförfarande för sanering av förorenade områden.
Det finns många områden där det finns ett
åtgärdsbehov där föroreningens omfattning är begränsad.

Det är nu möjligt att ansöka om åtgärdsbidrag om högst
1,5 Mkr för mindre projekt i riskklass 1 och 2 där det finns
ett mindre omfattande utredningsunderlag. Det ska finnas
en ansvarsutredning, minst en MIFO fas 2 utredning och en
förenklad riskbedömning.

Läs mer i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.

ELDA MED VED I KAMIN, SPIS OCH UGN
En av de största källorna till hälsofarliga luftföreningar i
Sverige är vedeldning. Kommunen ansvarar för den lokala
luftkvaliteten. Kommunen/kommunal nämnd kan också
påverka förekomsten av vedeldningsutrustningar i
bygglovsansökningar.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tagit fram en
broschyr som innehåller information om hur du kan elda

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-20AA-e96676edf753ab07f05e5f93632a7602-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-20AA-7cd95aa0a0c80924cf027c8fda0257e6-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-20AA-71dc5237198d38c6924dd4ceb272cd52-


 

för att minska utsläppen. Läs mer på Naturvårdsverkets
hemsida där du också kan ladda hem broschyren.

Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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