TVL-info 2015:2

Tillsynsvägledning från
Länsstyrelsen Skåne

Tillsynsvägledning om granskning av miljörapport för 2014
Länsstyrelsen vill uppmärksamma alla tillsynsmyndigheter som granskar miljörapporter via SMP på
några viktiga förändringar vid årets rapportering.
Den viktigaste är att nya verksamhetskoder kan komma att registreras i Miljöreda då
tillsynsmyndigheten sätter status Granskad på miljörapportens grunddel. Detta kan få stora
konsekvenser för prövningsplikt, avgifter och vem som är tillsynsmyndighet med mera.
Grunddelen får inte godkännas förrän de verksamhetskoder som anges i miljörapporten kan godkännas
av tillsynsmyndigheten!

TILLSYNSVÄGLEDNING
Från Länsstyrelsen Skåne

Fastställande av nya verksamhetskoder
Från och med miljörapporten för år 2014 kan verksamhetsutövaren själv föreslå nya verksamhetskoder
för sin verksamhet. Detta sker genom att de nya koderna skrivs in i miljörapporten. När
tillsynsmyndigheten markerar grunddelen som Granskad överförs de föreslagna koderna direkt till
Miljöreda! Det är därför av största vikt att ni granskar verksamhetskoderna innan ni godkänner
grunddelen!
En verksamhet ska klassas utifrån vad tillståndet medger till dess ett beslut om återkallelse av
tillståndet meddelats av prövningsmyndigheten, även om den faktiska verksamheten är nedlagd eller
bedrivs i en omfattning som inte är tillståndspliktig. Detta gäller även om statusen i SMP/Miljöreda är
satt till ”Vilande”.
För att underlätta en likvärdig handläggning och säkerställa kvaliteten på verksamhetsregistret
Miljöreda föreslår Länsstyrelsen följande tillvägagångssätt:

Om tillsynsmyndigheten anser att de föreslagna koderna är korrekta
Om tillsynsmyndigheten är överens med verksamhetsutövaren om att de föreslagna koderna är
korrekta kan grunddelen godkännas genom att statusen ändras till Granskad. Länsstyrelsen får
automatisk ett meddelande om de ändrade koderna, vilket tolkas som att tillsynsmyndigheten har
godkänt de föreslagna koderna. Tänk på att verksamhetskoderna ska beskriva den verksamhet som
man får bedriva enligt tillståndet, inte den verksamhet som faktiskt bedrivs!

Om tillsynsmyndigheten anser att de föreslagna koderna inte är korrekta
Tillsynsmyndigheten bör begära komplettering av miljörapporten. Det bör framgå att ni anser att
föreslagna verksamhetskoder är felaktiga i förhållande till gällande tillståndsbeslut. Miljörapporten bör
kompletteras med uppgifter som visar hur verksamhetsutövaren kommit fram till den föreslagna
klassningen alternativt kan verksamhetsutövaren ändra tillbaka till de tidigare gällande
verksamhetskoderna. Länsstyrelsen hjälper gärna till med rådgivning vid oenighet kring klassningen.
Om enighet kring klassningen uppnås kan miljörapportens grunddel godkännas som ovan.
Om tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren inte blir överens om klassningen är det ännu oklart
hur situationen bäst ska hanteras. Länsstyrelsen föreslår därför att ni avvaktar med att godkänna
miljörapportens grunddel till dess länsstyrelsen har gett rådgivning i det enskilda fallet.
För mer information kontakta miljöhandläggare Lena Blomqvist, lena.blomqvist@lansstyrelsen.se
eller TVL-strateg Göran Jansson, goran.n.jansson@lansstyrelsen.se.

