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Miljösamverkan Östergötland 
Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, är ett samarbete mellan länets tretton 

kommuner och Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, 

hälsoskydd, avlopp och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera 

tillsynen, utveckla tillsynsvägledningen, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en 

ändamålsenlig kompetensutveckling. 

 

Organisationsschema 
 

 

 

Verksamhetsplanering 2021 
På MÖTAs styrgruppsmöte den 2 oktober 2020 beslutades att följande projekt och 

träffar ska genomföras under verksamhetsåret 2021. Bemanning av 

projektarbetsgrupperna beslutades även under styrgruppsmötet.  

 

Livsmedel 
Gemensam provtagningsplan för livsmedelskontroll 2021–2023 

Deltar i projektgruppen Deltar i projektet 

Norrköping Söderköping/Valdemarsvik 

Motala Mjölby/Boxholm 

Linköping Kinda 

 Vadstena 

Figur 1 Schematisk bild över MÖTA:s organisation 



 

 

 

Miljöskydd 
Tillsynsvägledning och riktlinjer drivmedelsanläggningar 

Deltar i projektgruppen Deltar i projektet 

Söderköping/Valdemarsvik Åtvidaberg 

Mjölby/Boxholm Vadstena 

Länsstyrelsen Linköping 

Norrköping Motala 

 Kinda 

 Finspång 

 

Samverkan vid räddningsinsatser 

Deltar i projektgruppen Deltar i projektet 

Söderköping/Valdemarsvik Åtvidaberg 

Länsstyrelsen Norrköping 

Linköping Kinda 

Motala Finspång 

 

Utbildning växtskydd 

Deltar i projektgruppen Deltar i projektet 

Söderköping/Valdemarsvik Åtvidaberg 

Mjölby/Boxholm Norrköping 

Länsstyrelsen Motala 

 Kinda 

 Vadstena 

 Finspång 

 Linköping 

 

Brott och åtalsanmälan miljöbalken 

Fortsätter från 2020 

 

Hälsoskydd  
Tillsyn av bassängbad 

Deltar i projektgruppen Deltar i projektet 

Mjölby/Boxholm Åtvidaberg 

Vadstena Motala 

Länsstyrelsen Kinda 

Linköping Vadstena 

Norrköping Finspång 

 

Utemiljö skola och förskola 

Deltar i projektgruppen Deltar i projektet 

Mjölby/Boxholm Åtvidaberg  

Vadstena Linköping 

Motala Kinda 

Länsstyrelsen Finspång 

 

 



 

 

Fastighetsägartillsyn 

Fortsätter från 2020 

 

Tobakstillsyn 

Fortsätter från 2020 

 

Avlopp 
Tillsyn och krav på minireningsverk 

Deltar i projektgruppen Deltar i projektet 

Söderköping/Valdemarsvik Åtvidaberg 

Länsstyrelsen Motala 

Linköping Kinda 

Norrköping Vadstena 

 Finspång 

 

Övriga aktiviteter 

Sekretariatet 

MÖTA-sekretariat kommer att träffas vid fem tillfällen under verksamhetsåret 2021. 

 

Styrgruppen 

MÖTA-styrgrupp kommer att träffas vid två tillfällen under 2021. 

 

Arbetsgrupper och handläggarträffar 

Arbetsgrupperna inom områdena livsmedel, hälsa, små avlopp och miljöskydd 

kommer att träffas 4–5 gånger under året. Handläggarträffar kommer att ordnas 

inom flera av våra arbetsområden. 

 

Undergruppen för fysisk planering kommer att startas upp under året. 

 

Bilaga 
Projektförslag som ska genomföras under 2021. 

 

  



 

 

Gemensam provtagningsplan för 
livsmedelskontrollen i Östergötland 2021–
2023 samt framtagning av 
provtagningsplan 
 

Livsmedelskontrollen 

Fortsättning samt revidering av gemensam provtagningsplan för 

livsmedelskontrollen i Östergötland 2021–2023. År 2021 ska även projektet skapa 

en mall för provtagningsplan som är en bilaga till den egna myndighetens 

kontrollplan under 2021.  

Bakgrund 

MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) arbetar för en ökad samverkan mellan 

kommunerna i Östergötland. Livsmedelskontrollen ingår som en aktiv del i MÖTA 

och i nätverket deltar både chefer och inspektörer. För att kunna dra slutsatser av 

provtagning behövs ett tillräckligt antal prover vilket kan vara svårt för en enskild 

kommun att genomföra. Gemensamma aktiviteter i länet underlättar både 

genomförandet av provtagningen och ger ett tillräckligt underlag för slutsatser. Inför 

åren 2018–2020 togs det fram en gemensam provtagningsplan med många 

provtagningsaktiviteter samt med en prioriteringslista för genomförande av 

aktiviteterna. I MÖTA livsmedelsgruppen har diskussioner förts om att det inte är 

möjligt att genomföra alla provtagningsaktiviteter under aktuellt projektår. 

Arbetsgruppen har skickat in olika förslag men prioriteringslistan ska göras under 

2020. Grundtanken är att det inte ska bli för många olika provtagningar utan 

effektiva och ändamålsenliga som kan genomföras med befintliga resurser i 

kommunerna. 

En mall för en provtagningsplan ska tillgodose varje myndighets skyldighet enligt 

kontrollförordningen som är att kunna uppvisa en egen provtagningsplan som ingår 

i sin egen kontrollplan.  

Syfte/Mål 

Målsättningen är så många kommuner som möjligt även kan att uppnå det 

nationella operativa målet samt utveckla sin kunskap i provtagning samt skapa sin 

egen myndighets provtagningsplan. 

 

Strategi/Metod 

Framtagning av checklista med provtagningsinstruktioner, samsyn i avvikelser samt 

sammanställning samt framtagning av en mall för den egna myndighetens 

provtagningsplan. 

Tidplan och tidsåtgång  

Framtagning av checklista med provtagningsinstruktioner ska ske under de gällande 

åren och perioderna, kontroll ska ske under utpekat år samt samsyn i eventuella 

avvikelser kommer ske under länsträff eller specifika möten med 

rekommendationen är via digitala media. Sammanställning sker efter varje 

provtagningsprojekt. Mall för provtagningsplan ska vara klar 2021. 

Hur berörs nationella mål gällande miljö/livsmedel/hälsa 

Ingår i den ordinarie kontrollen samt kunskapsförhöjning. 



 

 

Enligt kontrollförordningen ska det finnas en provtagningsplan på myndigheten. 

Projektorganisation 

Framtagning av checklista med provtagningsinstruktioner bör vara 2–3 personer. 

Samsyn sker med alla livsmedelsinspektörer på en länsträff. 

Sammanställning bör vara 2 personer. 

Kostnad 

Underlag på kostnader bör tas fram i de olika provtagningsprojekten men även 

beroende utifrån varje kommuns avtal.  

Avslutning – hur sprider vi resultat och erfarenheter 

Gemensam checklista samt samsyn på länsträff. 

Former för utvärdering av projektet 

Sammanställning av projektet, redovisning inom MÖTA 

Media 

Kommer projektgruppen skriva ett pressmeddelande?  NEJ 

 

  



 

 

Tillsynsvägledning och riktlinjer 
drivmedelsanläggningar 

Ämnesområde  

Miljöskydd 

Bakgrund 

Alla kommuner arbetar aktivt med tillsyn och handläggning av ärenden kopplade till 

drivmedelsanläggningar. Drivmedelsanläggningarna tillhör ofta större företag och 

inspektörer i olika kommuner inom länet träffar/har ofta kontakt med samma 

företag och företagsrepresentanter. En tanke med projektet är dels att tillsynen av 

drivmedelsanläggningar ska ske på ett likvärdigt sätt och att verksamheterna ska få 

liknande krav att arbeta utifrån.  

 

Vidare ökar användning av relativt nya drivmedel exempelvis fordonsgas och en 

önskan är att projektet ska öka kunskapen, kvaliteten på bedömningar och 

effektiviteten vid handläggning och tillsyn på dessa anläggningar.  

 

Ytterligare en grund för projektet är MÖTA:s tidigare projekt angående 

fordonstvättar. MÖTA:s vägledning och riktlinjer för fordonstvättar är användbart 

och behov finns att upprätta liknande vägledning för att få en samsyn och ett 

effektivare tillsynsarbete avseende hantering av drivmedel i länet. 

Omfattning 

Drivmedelsanläggningar för flytande motorbränsle och/eller fordonsgas. Det finns 

ett behov för ytterligare kunskap och vägledning för både flytande motorbränsle och 

fordonsgas. Frågan är om det ska ses om ett projekt för alla drivmedelsanläggningar 

vilket inkluderar flytande motorbränsle och fordonsgas eller om detta bör delas upp 

till två projekt. 

Syfte/mål: 
• Ta fram riktlinjer och vägledning vid tillsyn och anmälan av 

drivmedelsanläggningar.  

• Öka samsynen mellan kommuner inom Östergötland och säkerställa att 
verksamheter får en mer likvärdig bedömning. 

• Öka kunskapen bland inspektörer inom Östergötland och effektivisera arbetet.   

 

Strategi/Metod 

Metoden kommer vara att en projektgrupp ansvarar för kunskapsinhämtning, 

diskussioner om avväganden vid bedömning och krav samt sammanställning av 

riktlinje och vägledning.  

 

Riktlinjerna och vägledningen kan sedan skickas på remiss till övriga kommuner 

inom länet samt branschfolk för ytterligare förankring och inhämtning av 

synpunkter.  

 

Efter att synpunkter inhämtats revideras riktlinjen och vägledningen vid behov för 

att senare publiceras på MÖTAs samarbetsyta.  

 

Slutligen utvärderas projektet och sammanfattas i en projektrapport.  



 

 

 

Tidplan och tidsåtgång  

Att projektet genomförs under 2021. Projektplan i grova drag nedan: 

 

Januari – februari: Tillsätta projektgrupp  

Mars – september: Kunskapsinhämtning, diskussioner/samsyn och 

vägledning/riktlinjeskrivning  

Oktober – november: Remiss och inhämtning av synpunkter 

December – januari: Revidering efter inkomna synpunkter och utvärdering av 

projekt   

Hur berörs nationella mål gällande miljö /hälsa 

Bidrar till flera miljömål till exempel giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag och 

god bebyggd miljö etcetera.  

Projektorganisation (ca antal personer som behövs) 

Projektgrupp 4–5 personer med deltagande från kommuner och länsstyrelse.  

En idé är att använda en referensgrupp av branschfolk för att förankra och få 

förståelse i branschen. 

Kostnad 

- 

Avslutning – hur sprider vi resultat och erfarenheter 

Projektresultatet kan spridas på nätverksträffar för miljösamverkan samt på 

samarbetsytor.  

Utformning av projektrapport (som tas fram efter att 
projektet avslutats) 

Bakgrund 

Beskrivning av process för kunskapsinhämtning och utformning av 

vägledning/riktlinjer  

Utvärdering samt förslag på framtida projekt  

 

Bilagor   

Förslag på riktlinjer för drivmedelsanläggningar 

Vägledning till riktlinjer för drivmedelsanläggningar innehållande 

bedömningsgrunder och avväganden som tagits  

Former för utvärdering av projektet 

Digitalt frågeformulär till länsstyrelse, deltagande kommuner samt 

remisskommuner 

Media 

Kommer projektgruppen skriva ett pressmeddelande?  NEJ 
  



 

 

Samverkan vid räddningsinsatser 

Ämnesområde  

Miljöskydd 

Bakgrund 

Ibland sker bränder, olyckor och ofrivilliga utsläpp där det finns risk för skador på 

hälsa och miljö. Anmälan om en miljöolycka kan komma från en ansvarig, en 

drabbad, en utomstående, från räddningstjänsten eller ibland inte alls. 

 

Oavsett när och hur en olycka sker behöver vi vara väl förberedda och kunna 

samarbeta med räddningstjänst, restvärdesledare, markägare, verksamhetsutövare 

etc. för att göra korrekta bedömningar och ta rätt beslut snabbt. Det finns en vinst i 

att vi tillsammans med respektive räddningstjänst hittar ett arbetssätt för att 

begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsatser.  

 

Det finns ett behov av en gemensam grund kopplat till räddningstjänstbegreppet, 

skyldigheter enligt miljöbalken, olika aktörers roller och befogenheter, exempel på 

metod och teknik för att begränsa miljöpåverkan. Genom att arbeta mer tillsammans 

kan vi öka kompetensen inom området och underlätta arbetet när olyckan är 

framme. 

Syfte/Mål 

Syftet är att tydliggöra miljö- och hälsoskyddsrisker, krav, ansvar, befogenheter och 

rollfördelning på olycksplatsen mellan räddningstjänst, miljömyndighet och andra 

aktörer som kan vara inblandade såsom exempelvis VA-huvudman.  

Strategi/Metod 

För detta projekt behövs ett tätt samarbete med räddningstjänst och 

kunskapsinhämtning som sammanställs i ett handläggarstöd och som kan användas 

vid bedömningar. Gärna med enkla checklistor som kan användas för 

miljöinspektörer men även för räddningstjänstpersonal. Genom att exempelvis 

diskutera olika scenarier tillsammans med räddningstjänst kan ett gemensamt 

arbetssätt vid olyckor arbetas fram.  

 

Exempelvis Miljösamverkan f har handläggarstöd för miljöolyckor som säkert går att 

använda i arbetet. 

Tidplan och tidsåtgång  

Hela 2021. Omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och träffar med 

räddningstjänst under våren och sammanställning av material på hösten. 

Förslagsvis utbildning av inspektörer på det färdiga materialet vinter 2021–2022. 

Hur berörs nationella mål? 
• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Giftfri miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Myllrande våtmarker 

• God bebyggd miljö 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Bara naturlig försurning 



 

 

• Ingen övergödning 

 

Projektorganisation  

4–5 inspektörer i projektgruppen som tar fram underlag och kommunicerar med 

deltagande kommuner. RTÖG bör vara med och övriga räddningstjänster erbjuds 

medverka. 

Kostnad  

Bara tid. 

Avslutning – hur sprider vi resultat och erfarenheter. 

Delges via MÖTA-samarbetsyta och utbildningsdag. 

Utformning av projektrapport  

Kort sammanfattning av projektets resultat samt handläggarstöd. 

Former för utvärdering av projektet 

Det får projektgruppen komma fram till.  

Media 

Kommer projektgruppen skriva ett pressmeddelande?  JA 

Om ja, när under projektets gång? Det får projektgruppen komma fram till.  

 

  



 

 

Utbildningsdag kemiska växtskyddsmedel 

Ämnesområde  

Miljö 

Bakgrund 

Tillsyn av kemiska växtskyddsmedel omfattar en komplex lagstiftning med många 

tekniska och praktiska inslag. Utbildning behövs för att säkerställa effektiv och 

rättssäker tillsyn inom området.  

Syfte/Mål 

Ökad kunskap hos inspektörerna med målet att användas i den ordinarie tillsynen. 

Strategi/Metod 

Utbildningsdagen kan bestå av en praktisk del som hålls på exempelvis Vreta 

Utbildningscentrum. Den kan bestå av demonstration av en växtskyddsspruta 

(vanlig bomspruta) och dess delar, som olika typer av munstycken och annan teknik 

för avdriftsreduktion, preparatpåfyllning och utrustning för rengöring.  

Utbildningsdagen kan även ha en teoretisk och diskussions del med fördjupning 

kring granskning av sprutjournal, med fokus på till exempel användarvillkor och 

skyddsavstånd. 

 

Utbildningen har likheter med behörighetsutbildning som användarna av 

växtskyddsmedel går, men bör göras kortare (en dag) och skräddarsydd för oss 

inspektörer.  

Tidplan och tidsåtgång  

Projektgruppen ordnar en utbildningsdag under året, förslagsvis i april/maj.  

Tidsåtgång ca 10 timmar (?) per person för att förbereda innehållet under 

utbildningsdagen, boka föreläsare/utbildare, lokal, hantera anmälningar, eventuellt 

efterarbete/utvärdering mm. Därtill kommer tid för själva utbildningsdagen.  

Hur berörs nationella mål gällande miljö/livsmedel/hälsa 

Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag. 

 

Utbildningen kan även fungera som ett förberedelse och kompetenshöjande inslag 

inför SJV:s nationella projekt om integrerat växtskydd som planeras 2022.  

 

Utbildningsdagen är även i linje med den nationella livsmedelsstrategin i syfte att 

vara en del av effektiv och rättssäker tillsyn.  

 

I förslagen till mål, åtgärder och aktiviteter till den Nationella kontrollplanen inom 

området växtskyddsmedel finns bland annat aktiviteten Länsstyrelserna genomför 

en praktisk utbildning för inspektörer inom kommunen gällande hantering av 

växtskyddsmedel. Utbildningsdagen skulle uppfylla denna aktivitet.  

Projektorganisation 

2–3 personer för att ordna utbildningsdagen. Alla som arbetar med tillsyn på 

lantbruk bör ha möjlighet att delta.  

 



 

 

Eventuellt skulle något angränsande län kunna bjudas in till utbildningsdagen, men 

deltagargruppen bör inte bli för stor för att tillgodogöra sig den praktiska 

demonstrationen.  

Kostnad  

Eventuella kostnader för föreläsare/utbildare och lokal.  

Avslutning – hur sprider vi resultat och erfarenheter 

Tillämpas i den ordinarie tillsynen.  

 

  



 

 

Tillsynsprojekt med inriktning mot 
bassängbad 
 

Bakgrund 

De flesta kommuner i länet har bassängbad som man bedriver tillsyn över. Med åren 

har flera olika typer av bassängbad tillkommit, exempelvis ambulerande badtunnor. 

Folkhälsomyndigheten har gett besked att nya allmänna råd samt vägledning 

gällande bassängbad ska komma under 2020. Under hösten 2021 planerar 

myndigheten att hålla ett seminarium om den nya vägledningen. 

Syfte/Mål 

Syftet med projektet är att ta fram aktuella checklistor och bedömningsmaterial för 

området samt att bedriva tillsyn på bassängbad inom länet. Målet med projektet är 

att vi ska höja kunskapen på området, underlätta för att bedriva tillsyn med god 

kvalitet samt att få en samsyn kring frågorna i länet. 

Strategi/Metod 

Tanken är att en arbetsgrupp tar fram checklistor och bedömningsmaterial dels från 

den nya tillsynsvägledningen som kommer från Folkhälsomyndigheten under slutet 

av 2020 men även från befintligt material i kommunerna. 

 

Det framtagna materialet delas sedan ut till deltagande kommuner som är ute och 

bedriver tillsyn hos sig på valfritt antal bassängbad. Under projektets gång kommer 

samsyn att kunna ske dels genom projektets plats på samarbetsytan dels genom en 

handläggarträff (om behov finns). När alla bassängbad är besökta sker en 

återkoppling till projektgruppen som sedan sammanställer och utvärderar projektet.  

Tidplan och tidsåtgång 

Under våren tas checklistor och bedömningsmaterial fram, det beräknas ta ca 45h. 

Efter sommaren påbörjas tillsynen ute i kommunerna, tidsåtgången är upp till varje 

deltagande kommun. 

Det ska även finns tid avsatt för samsyn (samarbetsytan/handläggarträff), ca 10 

h/deltagare i projektet. 

Hur berörs nationella mål gällande miljö/livsmedel/hälsa 

Främst Folkhälsomål nr 7, Gott skydd mot smittspridning. 

Projektorganisation  

Projektgruppen bör bestå av ca tre personer. 

Kostnad  

Projektet bekostas inom vare kommuns befintliga budget.  

Avslutning – hur sprider vi resultat och erfarenheter 

Resultatet från tillsynen och projektet sammanställs i en rapport. Rapporten läggs ut 

på MÖTA:s hemsida. 

Utvärdering av projektet 

Görs av projektgruppen i samband med rapportskrivningen 



 

 

Media 

Kommer projektgruppen skriva ett pressmeddelande?  JA/NEJ 

Om ja, när under projektets gång?  

Nej 
  



 

 

Utemiljö på förskolor och skolor 
 

Ämnesområde  

Hälsoskydd 

Bakgrund  

Utemiljön är en viktig del av barnens vistelse på förskolor och skolor. Under 2016 

genomförde MÖTA ett tillsynsprojekt gällande giftfri miljö i förskolan. I 

slutrapporten konstaterades att det finns behov av att utveckla tillsynen till fler 

områden, däribland utemiljön. Det finns ett flertal aspekter av utemiljön som är 

möjliga att lägga fokus på i ett tillsynsprojekt, exempelvis: 

 

• Kemikalier och materialval 

• Solskydd 

• Trafikbuller 

• Konstgräs och fallskyddsgummi 

• Luftföroreningar 

Syfte/Mål 

Syftet med projektet är att ta fram handläggarstöd och checklistor för tillsyn av 

skolors och förskolors utemiljö. Dessa kan sedan användas antingen som ett 

komplement i den ordinarie tillsynen eller vid riktad tillsyn på enbart utemiljö. 

Målet är att höja kunskapen på området, underlätta för att bedriva tillsyn med god 

kvalitet samt att få en samsyn kring frågorna i länet. 

Tidplan och tidsåtgång  

Under våren 2021 samlas en arbetsgrupp för att ta fram material. Efter sommaren 

kan materialet användas vid tillsyn. De deltagande kommunerna kan själva avgöra 

när och i vilken omfattning tillsynen sker, utifrån den egna planeringen.  

Hur berörs nationella mål gällande miljö/livsmedel/hälsa 

Främst miljökvalitetsmål Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 

Projektorganisation  

Projektgruppen bör bestå av ca 4 personer. 

Avslutning – hur sprider vi resultat och erfarenheter 

Material från projektet tillgängliggörs på MÖTA:s hemsida. Presentation och utbyte 

av erfarenheter kan ske vid en handläggarträff. 

Former för utvärdering av projektet 

Utvärdering av projektet görs av projektgruppen i samband med rapportskrivning 

eller i samband med handläggarträff. 

 

 

 

  



 

 

Samsyn kring tillsyn och krav på 
minireningsverk 
 

Bakgrund 

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten renas så att det inte leder till en olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Avloppsvattnet behöver renas för att förhindra 

smittspridning till dricksvatten och badvatten. Det ska även renas från 

näringsämnen som till exempel fosfor för att minska övergödning av sjöar och 

vattendrag. 

 

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa och 

för miljön. Därför är det viktigt att miljökontoren i länet bedriver tillsyn av 

minireningsverk, som ofta är placerade i känsliga områden samt vars rening kraftigt 

påverkas om verken inte sköts på lämpligt vis.  

Syfte/Mål 

Projektet syftar till att ge stöd för alla inspektörer som bedriver tillsyn på 

minireningsverk genom att ta fram checklistor och bedömningsgrunder.   

 

Syftet är att skapa likriktade bedömningar av minireningsverk i hela länet samt öka 

kunskap hos de inspektörer som jobbar med små avlopp. 

 

Tillsyn av minireningsverk bedrivs i flera kommuner. Det är därför viktigt att 

samordna tillsynen, så att likvärdiga krav ställs i alla kommuner. Bedömningen av 

minireningsverk borde inte skilja sig åt mellan kommunerna. 

Strategi/Metod 

Projektet genomför av en projektgrupp som utses. Projektgruppen ska ta fram 

bedömningsgrunder för tillsyn av minireningsverk och en checklista för tillsyn i fält. 

Materialet bör skickas på remiss till länets olika kommuner för att inhämta 

synpunkter. När materialet är framtaget kommer tillsyn att genomföras och där efter 

sammanställs resultatet. 

Tidplan och tidsåtgång 

Projektgruppen bör tillsättas så snart som möjligt så att framställningen av 

bedömningsgrunderna är klara till de andra och tredje kvartalen 2021 då tillsynen av 

minireningsverk bedrivs. Efter tillsyn kommer ett antal frågor gällande materialet 

som tagits fram att skickas ut till deltagande kommuner. Presentation av framtaget 

material och checklista kommer presenteras på handläggarträffen våren 2021.   

Projektgruppen kommer sedan sammanställa allt i en projektrapport som ska vara 

klar till 31 dec 2021. Det korrigerade materialet kommer publiceras på MÖTA:s 

samarbetsyta. 

Hur berörs nationella mål gällande miljö och hälsa 

Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, 

Giftfri miljö och God bebyggd miljö.  



 

 

Projektorganisation 

En projektgrupp (lämpligt med 3–4 personer) utses, projektgruppen tar fram 

bedömningsgrunder för minireningsverk och en checklista. De befintliga material 

som finns kommunerna, bör samlas in och ses över. Projektgruppen ansvarar för att 

kalla till träffar och ta fram ett underlag till varje träff. 

Kostnad 

Projektet innebär inga eller låga omkostnader för MÖTA. Respektive kommun har 

möjlighet att debitera kostnad för tillsyn från verksamhetsutövarna.  

Avslutning – hur sprider vi resultat och erfarenheter 

Bedömningsgrunderna och resultatet från tillsynen samt projektet sammanställs i en 

rapport. Rapporten läggs ut på MÖTA:s samarbetsyta. Presentation av framtaget 

material och checklista kommer presenteras på handläggarträffen våren 2022.  
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