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PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING I VÄSTMANLANDS LÄN

Förord
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och berörda
centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en
period om tre år. De ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor
om tillsynsvägledning.
Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i
länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen
för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 omfattar de kapitel i
miljöbalken där miljöenheten och naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen har
huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag
och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2015 är tillsynsvägledningen detaljplanerad, medan planen för 2016 och 2017 endast anger
övergripande ramar.
Planen består av två delar - Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt Plan
för tillsynsvägledningen 2015-2017.
Tillsynsvägledningen grundar sig på en nära samverkan mellan länets operativa
tillsynsmyndigheter och Länsstyrelsen.

1

PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING I VÄSTMANLANDS LÄN

Innehåll
1

Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder............................................. 3
1.1 Generellt om tillsynsvägledningsplaner ................................................. 3
1.2 Tillsynsvägledningsplanen för Västmanlands län .................................. 3
1.2.1 Syftet med planen ................................................................................................. 3
1.2.2 Arbetssätt och omfattning ..................................................................................... 3

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Styrande dokument ............................................................................... 4
Syfte med tillsynsvägledningen ............................................................. 5
Prioriteringsgrunder .............................................................................. 5
Samverkan med andra tillsynsvägledande myndigheter........................ 5
Samverkan mot miljöbrott ..................................................................... 6
Beskrivning av tillsynsvägledningsaktiviteter ......................................... 6
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6

2

Nationella tillsynsprojekt ....................................................................................... 6
Länsprojekt ........................................................................................................... 6
Samverkansgrupper ............................................................................................. 6
Handläggarträffar och utbildningar ........................................................................ 6
Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn ............................ 7
Övrig tillsynsvägledning ........................................................................................ 7

Plan för tillsynsvägledningen 2014-2016 ................................................... 8
2.1 Översikt över planerad tillsynsvägledning ............................................. 8
2.2 Tillsynsprojekt ....................................................................................... 9
2.2.1 Översikt pågående och planerade projekt ............................................................ 9
2.2.2 Nationella tillsynsprojekt ....................................................................................... 9
2.2.3 Länsprojekt ......................................................................................................... 10

2.3
2.4
2.5
2.6

Samverkansgrupper ............................................................................ 10
Handläggarträffar och utbildningar ...................................................... 10
Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn ........... 11
Övrig tillsynsvägledning ...................................................................... 11

2

PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING I VÄSTMANLANDS LÄN

1

Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder

1.1

Generellt om tillsynsvägledningsplaner

Länsstyrelsen ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ha en plan för
sin tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet. Planen ska
omfatta en period om tre år. Den ses över vid behov, minst en gång varje år.
Enligt förordningen ska tillsynsvägledning omfatta tre huvudmoment:
•

uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn

•

samordning av operativ tillsyn

•

stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna

I förordningen anges också att Länsstyrelsen ska:
•

ge tillsynsvägledning i fråga om tillämpning av miljöbalken samt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken och EU-förordningar

•

ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen

•

aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning

•

verka för samarbete mellan polis, åklagare och länets tillsynsmyndigheter för
att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott.

Enligt Tillsyns- och föreskriftsrådet ska en god tillsynsvägledning vara planerad,
koordinerad, tydlig, kommunikativ och tillgänglig.

1.2
1.2.1

Tillsynsvägledningsplanen för Västmanlands län
Syftet med planen

Tillsynsvägledningsplanen ska vara ett stöd för Länsstyrelsen att bedriva en
planerad och behovsanpassad tillsynsvägledning. Vägledningen riktas mot länets
operativa tillsynsmyndigheter, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller
byggnadskontor. I planen ska framgå prioritering och inriktning av Länsstyrelsens
tillsynsvägledning under kommande tre år.
1.2.2

Arbetssätt och omfattning

Planen består av två delar:
•

Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder

•

Plan för tillsynsvägledningen 2015-2017

För det närmaste året görs en detaljerad planering, medan planen för 2016-2017
mer översiktligt anger ramarna för tillsynsvägledningen. De delar av
tillsynsvägledningen som kan planeras på tre års sikt är framför allt vilka
tillsynsprojekt som ska drivas i länet respektive nationellt. Dessutom framgår det
vilka samverkansgrupper som ska drivas och vilken övrig tillsynsvägledning som
ska genomföras. Handläggarträffar och utbildningar planeras årsvis i samband
med Länsstyrelsens verksamhetsplanering.
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Planen omfattar tillsynsvägledning inom de områden i miljöbalken som
Länsstyrelsen har vägledningsansvar för:
•

områdesskydd (7 kap.)

•

miljöfarlig verksamhet (9 kap.)

•

föroreningsskadade områden (10 kap.)

•

kemikalier (14 kap.)

•

avfall (15 kap.)

•

stängselgenombrott (26 kap.)

Länsstyrelsen har strävat efter att uppfylla Tillsyns- och föreskriftsrådets kriterier
för god tillsynsvägledning.

1.3

Styrande dokument

Följande dokument ligger till grund för Länsstyrelsens planering av
tillsynsvägledningen:
•

Miljöbalken och dess följdföreskrifter

•

Sveriges miljömål

•

Regleringsbrevet för länsstyrelserna

•

Gällande tillsynsvägledningsplaner från centrala myndigheter

•

Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015

•

Länets regionala program för avhjälpande av föroreningsskador

•

Naturvårdsverkets beslut om bidrag till arbetet med tillsyn och
tillsynsvägledning inom arbetet med föroreningsskador

•

Naturvårdsverkets PM om mål för det bidragsfinansierade tillsynsarbetet
gällande föroreningsskador, daterat 7 juli 2010
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1.4

Syfte med tillsynsvägledningen

Det övergripande syftet med tillsynsvägledningen är att skapa förutsättningar för
en likvärdig och effektiv tillsyn som bidrar till att säkerställa miljöbalkens syfte.
Tillsynsvägledningen ska:
•

Inriktas på de områden där störst miljönytta kan erhållas

•

Skapa forum för samverkan och nätverk

•

Skapa förutsättningar för likartade bedömningar i länet och höja kvaliteten på
tillsynen

•

Effektivisera tillsynen även efter att tillsynsvägledningsaktiviteten är avslutad

•

Ge inspiration

•

Höja kompetensen hos både de operativa tillsynsmyndigheterna och
Länsstyrelsen

Utöver den direkta tillsynsvägledning som Länsstyrelsen kan ge är det viktigt att
stimulera de operativa tillsynsmyndigheterna till att på olika sätt samverka med
varandra. Det är extra angeläget inom områden där Länsstyrelsen inte bedriver
egen tillsyn och därför kan ha begränsad kompetens och/eller erfarenhet.

1.5

Prioriteringsgrunder

Prioritering av vilken tillsynsvägledning som ska genomföras görs i samband med
Länsstyrelsens verksamhetsplanering och revidering av tillsynsvägledningsplanen.
Den avgörande begränsningen för vilken tillsynsvägledning som kan ges är
tillgängliga resurser. Så länge Naturvårdsverket tilldelar särskilda medel för
tillsynsvägledning inom arbetet med föroreningsskador kan exempelvis detta
arbetsområde prioriteras.
Vid prioriteringen ska de operativa tillsynsmyndigheternas behov av
tillsynsvägledning beaktas samt hur respektive aktivitet bidrar till miljönytta och
miljömålsuppfyllnad. Aktiviteterna bör vara av blandad karaktär för att nå så
många handläggare som möjligt. När miljökontoren 2011 besvarade
Länsstyrelsens enkät om tillsynsvägledning värderades länets samverkansgrupper
och deltagande i nationella tillsynsprojekt högre än andra aktiviteter.

1.6

Samverkan med andra tillsynsvägledande myndigheter

Länsstyrelsen har för avsikt att öka sin samverkan med andra länsstyrelser inom
tillsynsvägledningen. För 2015 genomförs två gemensamma aktiviteter med
Länsstyrelsen i Uppsala län. Dels det gemensamma projekt om energitillsyn vid
miljöfarlig verksamhet som pågår 2014-2016 och dels en gemensam
utbildningsdag om tillsyn på tillståndspliktig verksamhet.
I arbetet med föroreningsskador sker en samverkan med länsstyrelserna i
Mälardalsregionen (Örebro, Södermanland, Uppsala, Stockholm och Gotland)
samt ibland även med Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Länsstyrelsen deltar på den årliga hälsoskyddsträff som Folkhälsomyndigheten
anordnar för länsstyrelserna.
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1.7

Samverkan mot miljöbrott

Enligt miljötillsynsförordningen har Länsstyrelsen ett särskilt uppdrag att verka
för samarbete mellan polis, åklagare och operativa tillsynsmyndigheter för att
förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott. För
detta ändamål finns en samverkansgrupp mot miljöbrott. I den ingår
representanter från Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Riksenheten för miljö- och
arbetsmiljömål samt de operativa tillsynsmyndigheterna. Samverkansgruppen
träffas 1-2 gånger per år för att diskutera aktuella frågor och förbereda den
handläggarträff som regelbundet arrangeras.

1.8
1.8.1

Beskrivning av tillsynsvägledningsaktiviteter
Nationella tillsynsprojekt

Många av de centrala myndigheterna driver nationella tillsynsprojekt. Projekten
bidrar till gemensamma bedömningskriterier nationellt. Projekten är resurseffektiva för Länsstyrelsen som ofta har rollen att förankra projekten regionalt.
Länsstyrelsen sprider informationen genom att ta upp dem vid handläggarträffar
och i samverkansgrupper.
Beroende på hur omfattande tillsynsvägledning som den centrala myndigheten
erbjuder i projektet och deltagarintresset i länet, kan Länsstyrelsen välja att
komplettera med regional vägledning. Det kan vara att anordna en träff för
erfarenhetsutbyte under projekttiden eller att bilda en arbetsgrupp i länet som tar
fram skriftlig vägledning, t.ex. bedömningsgrunder och/eller checklistor.
1.8.2

Länsprojekt

Länsprojekt planeras, förbereds och genomförs gemensamt av de operativa
tillsynsmyndigheterna och Länsstyrelsen. Projekten bidrar till kunskapsutbyte och
effektivare tillsynsarbete.
För varje länsprojekt tillsätts en projektgrupp som ansvarar för att ta fram
projektplan och projektmaterial (t.ex. bedömningsgrunder och checklistor). Ofta
görs också en enkel utvärdering/sammanställning när projektet avslutas.
Länsstyrelsen deltar normalt i projektgruppen och är i regel projektledare.
1.8.3

Samverkansgrupper

En samverkansgrupp har till syfte att långsiktigt samordna, utveckla och förbättra
tillsynen inom ett visst ämnesområde. Samverkansgrupper drivs inom områden
där det finns behov av kontinuerlig vägledning. Grupperna bygger på att alla
deltagare är delaktiga. Inom vissa ämnesområden kan samverkansgruppen bestå
av alla i länet berörda handläggare och inom andra områden ingår representanter
från några operativa tillsynsmyndigheter och Länsstyrelsen. En samverkansgrupp
kan även planera handläggarträffar och utbildningar.
1.8.4

Handläggarträffar och utbildningar

Handläggarträffar genomförs för olika branscher och ämnesområden där det finns
ett fördjupat behov av kompetensutveckling. För handläggarträffar utgörs normalt
ca 50 % av tiden av föreläsningar och resterande del kan bestå av diskussioner och
grupparbeten m.m. Handläggarträffar planeras årsvis i samband med
Länsstyrelsens verksamhetsplanering.
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Utbildningar planeras inom områden där det finns ett behov av ytterligare
kunskap. Under utbildningsdagar utgörs vanligtvis 100 % av tiden av
föreläsningar. Utbildningar planeras årsvis i samband med Länsstyrelsens
verksamhetsplanering.
Workshop är en utbildningsform där föreläsningar har ett större inslag av
diskussion och grupparbete. En workshop anordnas ofta i flera steg.
1.8.5

Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn

I Länsstyrelsens tillsynsvägledning ingår även att följa upp och utvärdera de
operativa tillsynsmyndigheternas tillsyn. I uppföljningen ingår bl.a. att granska
myndighetens tillsynsplan, utredning av resursbehov för tillsyn samt vilka
tillgängliga resurser. Andra frågor som kan ingå i granskningen är t.ex.
kommunens organisation, myndighetens kompetensförsörjning, samt vilken
tillsyn som har utförts det gångna året.
Länsstyrelsen har tidigare utfört uppföljning i form av s.k. kommunbesök där
kommunernas miljökontor besöktes. Vid besöken deltog berörda tjänstemän och
politiker vid tillsynsmyndigheten. Efter besöket skickade Länsstyrelsen
minnesanteckningar och en bedömning till miljökontoret, ansvarig nämnd och
kommunstyrelsen. Vid några tillfällen gjordes även ett uppföljande besök för att
diskutera gjorda iakttagelser.
Då dessa kommunbesök var mycket resurskrävande kommer Länsstyrelsen
fortsättningsvis att även använda andra metoder för att följa upp och utvärdera den
operativa tillsynen.
1.8.6

Övrig tillsynsvägledning

När Länsstyrelsen får frågor från de operativa tillsynsmyndigheterna ges
tillsynsvägledning via telefon och e-post. Inom arbetet med föroreningsskador ges
stöd också i form av diskussionsmöten där Länsstyrelsen besöker ett miljökontor,
s.k. kommundialog. Dessa möten genomförs på respektive kommuns initiativ.
Som stöd för tillsynsvägledning och samverkan i länet finns en förteckning över
länets miljö- och hälsoskyddshandläggare, polis, åklagare och smittskyddsläkare
m.fl. Förteckningen uppdateras en gång per år. Vid årets uppdatering kommer
förteckningen att kompletteras med kommunernas handläggare inom naturvård, i
den mån de inte redan finns med.
Länsstyrelsen administrerar tre e-postnätverk för länets handläggare inom
ämnesområdena hälsoskydd, miljöskydd och naturvård samt ett nätverk för
miljöchefer.
Länsstyrelsen deltar vid de länsträffar som kommunerna anordnar för miljö- och
hälsoskyddsinspektörer respektive kommunekologer.
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2
2.1

Plan för tillsynsvägledningen 2015-2017
Översikt över planerad tillsynsvägledning

2015
TILLSYNSPROJEKT

2016

2017

Inomhusmiljön i skolor - ventilation
och städning (Folkhälsomyndigheten)
Tillsyn av bekämpningsmedel
(Kemikalieinspektionen och
Jordbruksverket)
Energitillsyn vid miljöfarlig
Energitillsyn vid miljöfarlig
verksamhet (länsprojekt i samverkan verksamhet (länsprojekt i samverkan
med Länsstyrelsen i Uppsala län)
med Länsstyrelsen i Uppsala län)
Länsprojekt om tillsyn av
strandskydd. Projektet förbereds
hösten 2015
SAMVERKANSGRUPPER
Föroreningsskadade områden (en
Föroreningsskadade områden
träff)
Nedlagda deponier (en träff)
Nedlagda deponier
Miljöbrottsamverkan (en träff)
Miljöbrottsamverkan
Enskilda avlopp (en träff)
Enskilda avlopp
Hälsoskydd (en träff)
Hälsoskydd
Miljöskydd vid jordbruk (två träffar)
Miljöskydd vid jordbruk
Täkter (en träff)
Täkter
Strandskydd (en eller två träffar)
Strandskydd
HANDLÄGGARTRÄFFAR OCH UTBILDNINGAR
Handläggarträff om miljöbrott
Handläggarträff om miljöbrott
Utbildningsdag om tillsyn av
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
(i samverkan med Länsstyrelsen i
Uppsala län)
Utbildningsdag om Havs- och
Vattenmyndighetens nya vägledning
för enskilda avlopp (i samverkan med
HaV)
Grundläggande utbildning om
förorenade områden (i samverkan
med Mälarlänen)
Årlig Mälarlänsutbildning om
Årlig Mälarlänsutbildning om
förorenade områden (i samverkan
förorenade områden (i samverkan
med Mälarlänen)
med Mälarlänen)
Seminarium om masshantering (i
samverkan med Mälarlänen)
Kalkhandläggarträff
Kalkhandläggarträff
Miljöchefsträff
Miljöchefsträff
Utbildningsdag om tillsyn inom
naturvård
Kommunekologträff (arrangeras av
Kommunekologträff (arrangeras av
kommunerna)
kommunerna)
Länsträff miljö- och hälsoskydd
Länsträff miljö- och hälsoskydd
(arrangeras av VMMF).
(arrangeras av kommunerna)
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Föroreningsskadade områden
Nedlagda deponier
Miljöbrottsamverkan
Enskilda avlopp
Hälsoskydd
Miljöskydd vid jordbruk
Täkter
Strandskydd
Handläggarträff om miljöbrott

Årlig Mälarlänsutbildning om
förorenade områden (i samverkan
med Mälarlänen)

Kalkhandläggarträff
Miljöchefsträff

Kommunekologträff (arrangeras av
kommunerna)
Länsträff miljö- och hälsoskydd
(arrangeras av kommunerna)
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2015
ÖVRIGT
Uppföljning och utvärdering av
kommunernas operativa tillsyn
Översyn av Länsstyrelsens beslut
om att överlåta miljöbalkstillsyn till
kommunerna

2016

2017

Uppföljning och utvärdering av
kommunernas operativa tillsyn

Uppföljning och utvärdering av
kommunernas operativa tillsyn

Råd och stöd per telefon och e-post Råd och stöd per telefon och e-post Råd och stöd per telefon och e-post
Kommundialog inom förorenade
Kommundialog inom förorenade
Kommundialog inom förorenade
områden (på initiativ av kommunerna) områden (på initiativ av kommunerna) områden (på initiativ av kommunerna)
Hemsida med kalender för
tillsynsvägledning

Hemsida med kalender för
tillsynsvägledning

Hemsida med kalender för
tillsynsvägledning

E-postgrupper (uppdateras löpande) E-postgrupper (uppdateras löpande) E-postgrupper (uppdateras löpande)
Förteckning över länets handläggare Förteckning över länets handläggare Förteckning över länets handläggare
inom miljöbalksområdet (en
inom miljöbalksområdet (en
inom miljöbalksområdet (en
uppdatering/år)
uppdatering/år)
uppdatering/år)

2.2
2.2.1

Tillsynsprojekt
Översikt pågående och planerade projekt
2015

Tidplan för nu kända projekt

2016

2017

kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4

Inomhusmiljön i skolor (Socialstyrelsen)
Tillsyn av bekämpningsmedel
(Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket)
Energitillsyn vid miljöfarlig verksamhet
(länsprojekt i samverkan med Länsstyrelsen i
Uppsala län)
Länsprojekt om tillsyn av strandskydd
Förberedelser/sammanställning
Genomförande av projekt

2.2.2

Nationella tillsynsprojekt

Under 2015 genomför Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen och
Jordbruksverket nationella tillsynsprojekt enligt följande:
Socialstyrelsen startade hösten 2014 ett projekt om tillsyn i skolor, med fokus på
ventilation och städning. Projektet fortsätter under första halvåret 2015.
Länsstyrelsen anordnade i december 2014 en träff för erfarenhetsutbyte om dittills
genomförda tillsynsbesök.
Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket anordnar ett gemensamt projekt om
tillsyn av bekämpningsmedel (integrerat växtskydd i jordbruket). Deltagande
miljökontor utför tillsyn under februari – augusti 2015. Länsstyrelsen kommer att
9
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erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte vid vårens samverkansträff om miljöskydd
vid jordbruk.
2.2.3

Länsprojekt

Tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län genomförs en tvåårig kampanj om
energitillsyn vid miljöfarlig verksamhet. Kampanjen pågår mars 2014 – mars
2016. Under 2015 kommer att anordnas två träffar för utbildning respektive
erfarenhetsutbyte.
Under hösten 2015 kommer Länsstyrelsen att förbereda ett länsprojekt om
strandskyddstillsyn, vilket genomförs under 2016.

2.3

Samverkansgrupper

Samverkansgrupperna träffas behovsanpassat och planeringen sker gemensamt i
grupperna. Följande samverkansgrupper kommer att träffas under 2015:
•

Föroreningsskadade områden (en träff)

•

Nedlagda deponier (en träff)

•

Enskilda avlopp (en träff)

•

Miljöskydd vid jordbruk (två träffar)

•

Hälsoskydd (en träff)

•

Miljöbrott (en träff)

•

Täkter (en träff)

•

Strandskydd (1-2 träffar)

2.4

Handläggarträffar och utbildningar

Handläggarträffar och utbildningar planeras årligen och i huvudsak i samband
med Länsstyrelsens verksamhetsplanering. Följande aktiviteter planeras för 2015:
•

Handläggarträff om miljöbrottssamverkan.

•

Utbildningsdag om tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.
Arrangeras tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län.

•

Utbildningsdag om Havs- och Vattenmyndighetens nya vägledning för
enskilda avlopp. Arrangeras tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten.
Tillsynsmyndigheter i hela vattendistriktet kommer att bjudas in.

•

En årlig utbildningsdag om förorenade områden. Arrangeras tillsammans
med övriga Mälarlän.

•

Grundläggande utbildning om förorenade områden. Arrangeras tillsammans
med övriga Mälarlän.

•

Seminariedag om masshantering.

•

Kalkhandläggarträff.

•

Miljöchefsträff.

Länsstyrelsen deltar vid de länsträffar som kommunerna anordnar för miljö- och
hälsoskyddsinspektörer respektive kommunekologer.
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2.5

Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa
tillsyn

Under 2015 kommer Länsstyrelsen att påbörja en uppföljning och utvärdering av
den operativa tillsynen i länet. Avsikten är att alla länets kommuner ska följas upp
under en treårsperiod. I nuläget är det inte bestämt hur uppföljningen kommer att
göras.
Under året kommer Länsstyrelsen även att göra en översyn av de beslut som
tidigare har fattats om överlåtelse av miljöbalkstillsyn till kommunerna. Besluten
har fattats vid olika tidpunkter, varför utformningen varierar och det i vissa fall
finns otydligheter om vilka verksamheter som är överlåtna.

2.6

Övrig tillsynsvägledning

Råd och stöd lämnas efter behov, framförallt via telefon och e-post. Inom arbetet
med föroreningsskador ges stöd också i form av diskussionsmöten där
Länsstyrelsens miljöenhet besöker miljökontoren, s.k. kommundialog. Dessa
möten görs på respektive kommuns initiativ.
Förteckningen över länets miljö- och hälsoskyddshandläggare, polis, åklagare och
smittskyddsläkare m.fl. kommer att uppdateras vid ett tillfälle. Vid uppdatering
kommer förteckningen att kompletteras med kommunernas handläggare inom
naturvård, i den de inte redan finns med.
E-postnätverken för handläggare inom hälsoskydd, miljöskydd, naturvård
respektive miljöchefer uppdateras löpande. Adresser till nätverken är:
halsoskydd-vastmanland@lansstyrelsen.se
miljoskydd-vastmanland@lansstyrelsen.se
miljochefer-vastmanland@lansstyrelsen.se
naturvård.kommuner.vastmanland@lansstyrelsen.se
På Länsstyrelsens hemsida redovisas planerade aktiviteter i en årskalender för
tillsynsvägledning. Här finns också det vägledningsmaterial som tas fram.
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