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Förslag till ny vägledning om ”Tillämpning av miljöbalken vid 
lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott – 
vägledning för hantering och tillsyn”

Länsstyrelsen har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny vägledning.  

Länsstyrelsen tycker att initiativet är väldigt bra och kommer vara till stor hjälp vid 
epizootiutbrott. 

Länsstyrelsen har följande synpunkter:

1.3

Vägledningen kommer vara till stor nytta även för länsveterinärer varför 
länsveterinärer bör skrivas med i första stycket.

2.2.1

4:e (sista) stycket.
Här behöver förtydligas att kommunen får ta huvudansvaret för den övergripande 
avfallshanteringen i ärendet. Men att där länsstyrelsen har tillsynen för verksamheten 
behöver avfallshanteringen stämmas av mot de villkor som ingår i tillståndet för 
verksamheten. Så länge kommunen inte tagit över tillsynen för verksamheten kan de 
aldrig utöva tillsyn över dessa villkor. I grund och botten handlar det alltså om en 
nödvändig avstämning så att verksamhetsutövaren inte begår ett villkorsbrott. 

3.

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att tillsynsmyndigheten enligt 
miljöbalken kommer in tidigt i processen, inte minst för att minimera antalet lex. 
specialis situationer.
Det kan vara viktigt att genomföra regelbundna övningar för bättre kommunikation 
och samverkan. Det kan i sammanhanget nämnas att det nog sällan förekommer 
miljödeltagande i dylika övningar.

4.

Vi tycker att det även behöver påtalas att naturvårdsenheter kan behöva konsulteras 
och inte bara miljöenheter, då utbrott kan ske i särskilt känsliga områden t ex Natura 
2000.
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4.2

Platsen för nedgrävningen behöver dokumenteras för framtida behov, med 
perspektivet ”kommande generationer”, x, y och z.
Klimatanpassningsfrågor borde vara ett inslag i detta stycke, bl.a. med koppling till 
potentiell miljöpåverkan och utsläpp till vatten.

4.2.1

Länsstyrelsen anser att även den som gräver epizootigrav bör ha kunskap om smittan 
och kunskap om hur maskiner rengörs och desinficeras efter utfört arbete.

4.2.2

Vi vill lyfta att vid vissa smittor kan medicinsk avlivning bli aktuell, varför urlakning 
av narkosmedel bör nämnas i vägledningen.

4.2.3

Kunskapskrav o egenkontroll – bör även stå något om grävmaskinisten och dennes 
utrustning. I analogi med skrivningen under samma underrubrik i avsnittet 4.3.3 där 
personal som sköter eldning ska ha tagit del av instruktioner om hur arbetet ska 
utföras. 

4.3

Detta alternativ bör komma långt ner på listan på möjliga alternativ. I de allra flesta 
sammanhang kräver lagstiftningen en förbränning med hög temperatur med ett gott 
förbränningsresultat, för att bl.a. undvika ofullständig förbränning och dåligt 
förbrända rester.
I skuggan av klimatförändringar och ökad brandrisk bör något nämnas om vikten 
gällande övervägande om eldning kan göras vid ett eventuellt rådande 
eldningsförbud.

5.2

Länsstyrelsen tillstyrker verkligen formuleringen och rekommendationen att 
länsstyrelser och kommuner kraftsamlar genom att gå upp i stab i tidigt skede. Detta 
utifrån egna erfarenheter från utbrott i länet att samarbete med krisberedskap och 
länsveterinär som experter är av godo.

6.

Här borde Förordningen 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll tas med, då 
den utgör ramen för anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheters bl.a. för 
deras arbete med förebyggande- och begränsande åtgärder samt dokumentation.
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Bilaga 2.

Checklista nedgrävning i epizootigrav bör kompletteras med en punkt om personal 
som gräver ner ska ha tagit del av instruktioner om hur arbetet ska utföras, inklusive 
rengöring och desinfektion av använd utrustning.

Detta beslut har tagits av länsveterinären Helen Haraanen-Loor med länsveterinären 
Pernilla Stridh som föredragande. Michael Werthén, miljöskyddsenheten har deltagit.

Helen Haraanen-Loor

Pernilla Stridh

Detta beslut har fattats digitalt varför det saknar namnunderskrifter.


