
 
 

         

Välkomna på handläggarträff 
 

Välkommen till en handläggarträff som riktar sig till dig som arbetar 
som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Förmiddagen kommer att 
innehålla information och vägledning från enheten för miljöprövning, 
enheten för miljöskyddstillsyn, enheten för vatten samt från enheten för 
juridik.  
 
Eftermiddagen delas in i områdena avfall, livsmedelsindustrier och 
köldmedier, avloppsreningsverk och vattenskyddsområden. Passen är 
uppdelade i olika lokaler utifrån eftermiddagens program.   
 
 
Plats: Länsstyrelsen Östergötland 
Anmäl dig i receptionen och ha med giltig legitimation 
 
Tid: 4 april 2023 kl 09:00-15:30 
Fika drop-in från kl 08:30 
 
Anmäl dig senast: den 15 mars på Länsstyrelsens kalender på 
hemsidan. Välj något av passen (1-4) om du vill delta på eftermiddagen. 
Se programmet nedan.  
 
Vi bjuder på fika.  
Meddela om du har eventuell matallergi/specialkost eller är i behov av 
tillgänglighetsanpassning för att kunna delta (till exempel hörslinga). 
Mejla till Catrin Öhrling: catrine.ohrling@lansstyrelsen.se 
 
 
Vi hoppas på en trevlig gemensam lunch (Lst förbokar bord). Lunchen 
bekostar man själv.  
 
Så hanterar Länsstyrelsen dina personuppgifter: 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/personuppgifter  

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2023-02-15-valkomna-pa-handlaggartraff.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2023-02-15-valkomna-pa-handlaggartraff.html
mailto:catrine.ohrling@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/personuppgifter


 
 

         

Program 

 
8:30-9:00 Drop-in-fika  

9:00-09:35  Länsstyrelsens roll, regleringsbrev, TVL-plan och den 

Nationella Tillsynsstrategin, Kristina Nyhlén, 

Länsstyrelsen 

9:35-09:55 Anmälan om miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet). 

Annika Arvidsson Rosén, Karin Wiklund, Länsstyrelsen 

10:05-10:30 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, Enheten för 

vatten 

10:30-11:10 Anmälan om ändring, ändringstillstånd. Uppdaterade 

miljöbalkstillstånd. Nina Eskilson, Länsstyrelsen 

11:15-11:55 Återkoppling och erfarenheter från Länsstyrelsens 

handläggning av överklaganden av kommunernas 

beslut. Länsjurister, Länsstyrelsen. 

12:00-13:00 Lunch  

13:00-15:30 Olika lokaler för respektive programpunkt (1-4) nedan. 

Information om lokalerna kommer meddelas.  

1. Avfall  

Massor och avfall i anläggningsändamål +  

Brottslighet inom avfallsområdet och information om 

vägledningar, Kristina Widenberg och Henrik Sandström från 

Naturvårdsverket informerar digitalt. Helene Rask-Lantz 

Länsstyrelsen  

 



 
 

         

2. Livsmedelsindustrier + Köldmedier  

En del för dig som jobbar med miljötillsyn på 

livsmedelsindustrier. Efterföljande del för dig som jobbar med 

tillsyn av köldmedier framförallt granskning av 

köldmedierapporter. Kristina Nyhlén, Karin Wiklund, 

Länsstyrelsen  

3. Avloppsreningsverk och ledningsnät 

För dig som jobbar med tillsyn av anmälningspliktiga (C-

anläggningar) avloppsreningsverk samt avloppsledningsnät. 

Tillsynsstrategins fokusområde Kvalitetssäkrad kontroll – 

utsläpp till vatten, diskussioner samt erfarenhetsutbyte. Marie 

Tilja och Åsa Ståhlkloo, Länsstyrelsen  

4. Tillsyn av- och inom vattenskyddsområden  

För dig som arbetar med tillsyn av vattenskyddsområden 

specifikt eller tillsynsobjekt som är inom 

vattenskyddsområden. Ej branschspecifikt. Vi går tillsammans 

igenom en del olika exempel och resonerar kring vem som gör 

vad, när och hur. Jenny Gyllensvaan och Anna Senior 

Samuelsson, Länsstyrelsen 
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