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I nyhetsbrevet tillsyn - råd & stöd samlas
information om tillsynsvägledning samt allmän
information inom miljö- och hälsoskydd,
förorenade områden, vattenskydd, skydd mot
olyckor samt kulturmiljö. Nyhetsbrevet skickas ut
av miljöskyddsfunktionen på Länsstyrelsen och
riktas till kommunerna.

NY ENHETSCHEF PÅ MILJÖVÅRD OCH NY
FUNKTIONSCHEF PÅ MILJÖSKYDD

Martin Sjödahl är ny enhetschef på Miljövårdsenheten

sedan februari i år. Martin har tidigare jobbat på

andra länsstyrelser och på Jordbruksverket med olika

miljöfrågor och utredningar. "Jag brukar säga att

framtiden skapas i samverkan, det är så jag vill att vi

jobbar". 

Maria Levin är ny funktionschef på

miljöskyddsfunktionen sedan mars i år. Maria har tidigare arbetat på Växjö kommuns miljö- och

hälsoskyddskontor med verksamhetsutveckling som senaste fokus, men har annars en bakgrund som miljö-

och hälsoskyddsinspektör.

TJÄNSTEN KONTROLLERA
AVFALLSTRANSPORTÖRER
Tjänsten är ett nationellt webbregister där det går att
söka vilka företag som har tillstånd till eller har anmält
transport av farligt och/eller övrigt avfall. Även



 

 

 

företag som har anmält att de är handlare av, mäklare
för eller samlar in avfall är omfattade av registret. Nya
tillstånd blir automatiskt registrerade i webbregistret
när ärendet om avfallstransport beviljats i
länsstyrelsernas databas Platina.

 

Länk till registret:
https://www.kontrolleraavfallstransportorer.se/

DISPENS FÖR TERRÄNGKÖRNING I NATUREN
Enligt terrängkörningslagen är generellt all motortrafik
i terräng förbjuden förutom vid arbete inom jord- och
skogsbruk. Men, inga regler utan undantag.

Är det ett område som permanent används som
tävlings- tränings- eller testbana för motorfordon
klassas det som en C-verksamhet som ska anmälas hos
kommunen. Ingen dispens från terrängkörningslagen
behövs då. Motordrivna fordon får användas inom
tomter, järnvägs- eller fabriksområden eller andra
arbetsplatser, särskilt anordnade tävlings- eller
övningsområden eller andra liknande områden. I övriga
fall kan dispens från förbudet sökas hos Länsstyrelsen.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur
/Motortrafik-i-naturen/

KLASSNING AV VERKSAMHETER OCH
TILLSYNSAVGIFTER
Varje tillsynsmyndighet har säkert en rutin för
debitering av prövnings- och tillsynsavgifter.

Det finns ett lagstöd i 1 § 27 kapitlet miljöbalken för

myndigheter att ta ut avgifter för prövning och tillsyn.

För statliga myndigheter gäller avgifter enligt

förordningen om avgift för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken. För kommunala myndigheter gäller de

avgifter eller taxor kommunfullmäktige beslutat om.

När den nya miljöprövningsförordningen med nya och

ändrade verksamhetskoder började gälla den 1 januari

2017 behövde vi gå igenom alla anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och göra nya

klassningar. Dessa ligger sedan till grund för att ta ut en tillsynsavgift. "Klassningsbeslutet" är ett beslut,

men det är inte ett överklagbart beslut. Möjligheten att överklaga tillsynsavgiften uppstår när det skickats

ut en faktura, eftersom skyldigheten att betala uppstår då (rättsverkan).

TEMADAG OM HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING

Den 31 augusti höll länsstyrelsen en temadag med



 

 

inriktning hållbar dagvattenhantering. Under dagen

presenterades vilka problem som kan uppstå vid

klimatförändringar så till exempel ökad nederbörd och

möjliga åtgärder för dagvattenhantering.

Vikten av ett tvärsektoriellt arbete mellan

samhällsplanering, VA-förvaltningen och miljöskydd togs

upp. Vidare föreläste en representant från Länsförsäkringar Kronoberg om hur de arbetar med

försäkringar mot skador som uppstår av klimatförändringar och hur sådana skador kan förebyggas. Kalmar

Vatten AB visade under dagen upp hur de hade arbetat med dagvattenhantering i ett tematiskt tillägg till

den kommunala översiktsplanen.

TILLSYN PÅ ALLÉER OCH STENMURAR

Länsstyrelsen har under september och oktober 2017

medverkat i en nationell satsning på ökad tillsyn av

naturskyddade områden. Tio ärenden med alléer och

stenmurar valdes ut för tillsynsbesök med syfte att följa

upp givna dispenser för åtgärder inom generellt

biotopskydd. Vid tillsynen kontrollerade man om

villkoren i besluten följts och man utvärderade

även Länsstyrelsens beslut. Resultatet blev att tre av

tio ärenden behövdes följas upp av Länsstyrelsen. 

I dessa tre ärenden har kompensationsåtgärderna för

åtgärderna på alléerna eller stenmurarna enligt besluten inte genomförts.

Man kom även fram till att villkoren i Länsstyrelsens beslut skulle kunna formuleras på annat sätt för att bli

tydligare att följa.

Fakta om biotopskydd:

Syftet med biotopskyddet är att skydda små mark- och vattenområden – biotoper, som är värdefulla för den

biologiska mångfalden. Det finns två olika slags biotopskydd; generella och utpekade.

Det är inte tillåtet att skada, förstöra eller flytta de generella biotoperna. Undantag kan lämnas av

länsstyrelsen under förutsättning att det finns ett särskilt skäl för det.

Biotoper med generellt skydd är:

alléer

källor

odlingsrösen

pilevallar

småvatten och våtmarker

stenmurar

åkerholmar

Specifikt utpekade biotoper kan speciellt skyddas av länsstyrelsen eller en kommun. Exempel på sådana

biotoper är:

Ängar

Naturbetesmarker

Naturliga vattendrag

Naturliga sjöutlopp med omgivande mark



 

 

 

NYA BAT-SLUTSATSER

Under 2017 har det beslutats två nya BAT-slutsatser för

industriutsläppsverksamheter i följande

BREF-dokument.

Intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

2017-02-21

Stora förbränningsanläggningar 2017-08-17

De begränsningsvärden för utsläpp som har fastställts i

BREF-dokumenten skall uppfyllas inom fyra år. Behovet av genomförande av periodisk kontroll och

inlämnande av statusrapport för verksamheten ska också inom fyra år bedömas. De verksamheter där det

endast är en liten risk för att verksamheten medför föroreningsskada undantas av kravet på statusrapport

och periodisk kontroll. Hur verksamheten förhåller sig till slutsatserna ska redovisas i miljörapport för år

2018.

NYTT HANDLÄGGARSTÖD FÖR
FRITIDSBÅTSHAMNAR

Kronobergs län är inte känt för sitt båtliv, precis. Även

om det finns många sjöar i länet, är vanan att tillsyna

detta område kanske inte så stor. Men ibland är det

både utmanande och roligt att få ägna sig åt ett alldeles

nytt tillsynsområde, som miljöfrågor med anknytning

till hamnar och uppställningsplatser för fritidsbåtar.

Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra

Götaland har i oktober 2017 kommit ut med ett heltäckande handläggarstöd för tillsyn vid

fritidsbåtshamnar. Det tar upp användning av båtbottenfärger, båtbottentvätt, båtmack och hantering av

kemikalier och avfall m m.

Handläggarstödet hittas på Miljösamverkans hemsida, där även andra tillsynsprojekt med handledningar och

informationsmaterial finns: http://www.miljosamverkan.se/Sv/publikationer/2017/Sidor

/fritidsbatshamnar.aspx

ETT KONSTGRÄSPROJEKT HAR STARTAT

Allt fler konstgräsplaner byggs eller förnyas och

konstgräsanläggningar är en stor källa till utsläpp av

mikroplaster. Naturvårdsverket har skapat en

beställargrupp som består av personer från

kommuners kultur- och fritidsförvaltningar,

miljöförvaltningar men även fotbollsförbundet med

flera. Länsstyrelsen medverkar i en

myndighetssamverkansgrupp. Beställargruppens syfte

är att öka kunskapen om konstgräsplaners

miljöpåverkan samt hur miljöpåverkan kan minimeras. Kunskap samlas och utvärderas med avseende på

utformning, skötsel och underhåll av konstgräsplaner från miljösynpunkt. Målet är att beställargruppens

metoder, resultat och erfarenheter är spridda 2020 och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i

en majoritet av Sveriges kommuner.

Mer info om beställargruppen finns på: https://www.naturvardsverket.se/bestallargrupp-konstgrasplaner



 


