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Miljöskyddsenhetens tillsynsvägledningsplan 2018-2020

Bakgrund och syfte
Länsstyrelsen har genom miljötillsynsförordningen uppdraget att ge tillsynsvägledning till 
kommunerna i länet. Syftet med uppdraget är att förbättra miljöbalkens tillämpning hos 
kommuner och Länsstyrelser. I uppdraget ingår också att Länsstyrelserna i samråd med 
kommunerna ska bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan. 

De myndigheter som har ansvar för tillsynsvägledning ska aktivt verka för samordning och 
samverkan när det gäller informationsförsörjning inom sina ansvarsområden. Enligt 3 kap 17 § 
miljötillsynsförordningen ska Länsstyrelserna ha planer för tillsynsvägledning som omfattar 
en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 

Tillsynsvägledning definieras enligt 1 kap 3 § miljötillsynsförordningen som ”utvärdering, 
uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa 
tillsynsmyndigheterna”.

Genomförande
Arbetet med att ta fram planen har bedrivits av miljöskyddsenhetens funktion ”Tillsyn och 
förorenade områden”. Miljösamverkan Östergötlands, MÖTA:s, årliga verksamhetsplan 
beslutas gemensamt av de kommunala miljökontoren i länet samt av Länsstyrelsen, vilket 
innebär att största delen av tillsynsvägledningsplanen är förankrad bland kommunerna.

Tillsynsvägledning i Östergötlands län
I länet bedrivs samordning av den operativa tillsynen genom Miljösamverkan Östergötland, 
MÖTA. MÖTA är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och länets 13 kommuner. 
Organisationen består av en styrgrupp, ett sekretariat, fyra samordningsgrupper och ett antal 
projektgrupper. Samordningsgrupperna är indelade i olika sakområden; miljöskydd, 
hälsoskydd, avlopp och livsmedel. I varje samordningsgrupp ingår representanter från 
kommunerna och Länsstyrelsen. Inom MÖTA planeras och genomförs olika aktiviteter såsom 
tillsynsprojekt, utbildningar, handläggarträffar och framtagande av information. Behovet av 
tillsynsvägledning fångas främst upp inom och tillgodoses genom MÖTA. 

Styrgruppen för MÖTA, som består av kommunernas chefer inom miljö, hälsa och livsmedel 
samt Länsstyrelsens miljöskyddsdirektör, sammanträder två gånger varje år. Styrgruppen 
beslutar om ramar och riktlinjer för verksamheten inom MÖTA. 
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Handläggarträffar riktar sig till de handläggare i kommunerna som arbetar med den aktuella 
branschen. Programmen till handläggarträffarna planeras antingen inom MÖTA eller av 
handläggare på Länsstyrelsen eller av kommunerna. 

Tillsynsprojekt - Att samma miljökrav gäller oavsett i vilken kommun eller 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. Gemensamma tillsynsprojekt är ett effektivt sätt att 
kombinera tillsyn och vägledning. 

Webbinformation - Länsstyrelsen använder sin externa webbsida för att få ut vägledande 
information. Likaså har MÖTA en egen extern webbsida. MÖTA har även en egen intern 
samarbetsyta som håller på att utvecklas.

Individuell rådgivning sker genom att kommunerna kan vända sig direkt till Länsstyrelsens 
handläggare för att få råd. Det kan gälla allt ifrån rådgivning i enstaka ärenden inom en viss 
bransch till frågor av mer generell karaktär. 

Tillsyn över kommunernas tillsyn - Länsstyrelsen ska följa upp och utvärdera den operativa 
tillsyn som kommunerna bedriver. I detta arbete ligger även att ge råd och vägledning utifall 
behov finns. 

Karin Sigvardsson
Miljövårdsdirektör

Sara Wahrby
Miljöskyddshandläggare

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga. Planerade aktiviteter 2018-2020
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Plan för tillsynsvägledning 2018

Aktivitet Var Ansvarig När
Handläggarträffar och utbildningar
Politikerutbildning vatten Länsstyrelsen 28 februari
KASKAD, klimatanpassning 
för säker 
dricksvattenförsörjning

CFS 7-8 mars

Utbildningsdag om 
förorenade områden i den 
fysiska planeringen

Länsstyrelsen ML, EO och 
Lina 
Gregersdotter 
KSE

17 april

Handläggarträff enskilda 
avlopp, tre träffar

CFS, JL 26 april, fler 
datum 
kommer

Handläggarträff miljöskydd Länsstyrelsen SW, HR 6 september
Handläggarträff förorenade 
områden inom MÖTA

Motala ÅR, kontakt 
Lst EO

8 maj

Handläggarträff små ARV 
inom MÖTA

SPt/CFS Sept/okt

Handläggarträff om 
bekämpningsmedel

Höst

Handläggarträff Lantbruk 
inom MÖTA, två träffar

Söderköping/Valdemarsvik MW 28 mars, 
höst

Handläggarträff täkter Länsstyrelsen JL/AAR 8 nov
Handläggarträff IED Länsstyrelsen SPt Höst
Handläggarträff 
vattenskydd

CFS 22 nov

Handläggarträff Hälsoskydd MC Prel början 
av sept.

Handläggarträff/utbildning 
om anmälningspliktiga 
förbränningsanläggningar

Länsstyrelsen TL och 
projektgrupp 
inom MÖTA

8 mars

INSURE-seminarium, två 
träffar

EO, SPt 3 maj och 
höst

Projektgrupper, arbetsgrupper och nätverk
MÖTA IEE-projekt LT
MÖTA MIFO-projekt GT, ML
Förbränningsnätverk inom 
MÖTA

TL/EG

Nätverk för handläggare 
planfrågor inom MÖTA
MÖTA arbetsgrupp 
miljöskydd

SW 5 gånger per 
år

MÖTA arbetsgrupp 
hälsoskydd

MC

MÖTA arbetsgrupp avlopp CFS/JL
MÖTA sekretariat SW, KSi 5 gånger per 

år
MÖTA styrgrupp SW, KSi, EI 2 gånger per 

år
Slamrådet Östgötaslam, två 
träffar (vår och höst) samt 
Slamdag (vår) inklusive ca 
två planeringsmöten

MW Slamdag 7 
mars
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Övriga aktiviteter
Få samarbetsytan inom 
MÖTA att fungera.

SW

Utvärdera kommuner
Sammanställa 
Naturvårdsverkets enkät 
med östgötafokus
Ta fram instruktion för hur 
vi hanterar kommunala 
anmälningsärenden. 
Utvärdera utfallet av 
överklagade beslut

CFS

Vägledningsrapport om 
fysisk planering och 
förorening av klorerade 
lösningsmedel

ML, EO
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Plan för tillsynsvägledning 2019

Aktivitet Var Ansvarig När
Handläggarträffar och utbildningar
Politikerutbildning för nya 
politiker

Februari/mars

Handläggarträff enskilda 
avlopp, två träffar

Vår och höst

Handläggarträff miljöskydd Länsstyrelsen Höst
Handläggarträff förorenade 
områden inom MÖTA

Vår

Handläggarträff Lantbruk 
inom MÖTA, två träffar

Vår och höst

Handläggarträff Hälsoskydd Höst

Projektgrupper, arbetsgrupper och nätverk
De MÖTA-projekt som 
beslutas för året
MÖTA arbetsgrupp 
miljöskydd

5 gånger per 
år

MÖTA arbetsgrupp 
hälsoskydd
MÖTA arbetsgrupp avlopp
MÖTA sekretariat 5 gånger per 

år
MÖTA styrgrupp 2 gånger per 

år
Slamrådet Östgötaslam, två 
träffar (vår och höst) samt 
Slamdag (vår) inklusive ca 
två planeringsmöten

Vår och höst

Övriga aktiviteter
Driva samarbetsytan inom 
MÖTA
Utvärdera kommuner
Sammanställa 
Naturvårdsverkets enkät 
med östgötafokus
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Plan för tillsynsvägledning 2020

Aktivitet Var Ansvarig När
Handläggarträffar och utbildningar
Handläggarträff enskilda 
avlopp, två träffar

Vår och höst

Handläggarträff miljöskydd Länsstyrelsen Höst
Handläggarträff förorenade 
områden inom MÖTA

Vår

Handläggarträff Lantbruk 
inom MÖTA, två träffar

Vår och höst

Handläggarträff Hälsoskydd Höst
Inspektörsträff i Kolmården 6-7 februari

Projektgrupper, arbetsgrupper och nätverk
De MÖTA-projekt som 
beslutas för året
MÖTA arbetsgrupp 
miljöskydd

5 gånger per 
år

MÖTA arbetsgrupp 
hälsoskydd
MÖTA arbetsgrupp avlopp
MÖTA sekretariat 5 gånger per 

år
MÖTA styrgrupp 2 gånger per 

år
Slamrådet Östgötaslam, två 
träffar (vår och höst) samt 
Slamdag (vår) inklusive ca 
två planeringsmöten

Vår och höst

Övriga aktiviteter
Driva samarbetsytan inom 
MÖTA
Utvärdera kommuner
Sammanställa 
Naturvårdsverkets enkät 
med östgötafokus
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