
 

 

Webbversion

VÄLKOMMEN TILL TILLSYN - RÅD & STÖD

Nu är våren här och det är dags för årets första

nyhetsbrev med tips, råd och tillsynsvägledning riktad

till kommunerna inom flera olika ämnesområden.

Dessutom hittar du allmän information inom miljö- och

hälsoskydd, förorenade områden, vattenskydd, skydd

mot olyckor samt kulturmiljö i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet skickas ut av miljöskyddsfunktionen på

Länsstyrelsen och riktas till kommunerna.

Har ni förslag om vad som ska ingå i nästa nyhetsbrev, skicka ett mail till oss

på: miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se

NY VÄGLEDNING OM BAT-SLUTSATSER FÖR NFM

Naturvårdsverket har uppdaterat

vägledningsdokumentet om BAT-slutsatser för

icke-järnmetallindustrin. Vägledningsdokumentet är ett

levande dokument där Naturvårdsverket tar fram och

publicerar vägledning allt eftersom behov identifieras.

Du hittar vägledningen här.

Ytterligare information om

industriutsläppsbestämmelserna och slutsatser om

bästa tillgängliga teknik finns på Naturvårdsverkets webbsidor och i rapporten ”Vägledning om

industriutsläppsbestämmelser”.

KLIMATANPASSNING I PRÖVNING OCH TILLSYN

Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=0-7BB-1EC8-
mailto:miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se
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verksamheter och förorenade områden. För att minska

klimatrelaterade risker behöver miljöfarliga

verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens

klimateffekter. Risker behöver också vägas in i arbetet

med förorenade områden, exempelvis vid bedömning

av saneringsbehov.

Miljösamverkan Sverige har under ett projekt tagit

fram ett handläggarstöd samt ett informationsblad och

ett underlag till presentation som tillsynsmyndigheter

kan använda sig av vid enskilda tillsynsbesök.

Läs mer om projektet på Miljösamverkans hemsida, där

du också hittar materialet som projektet har tagit

fram.  

BIDRAG TILL SANERING AV MARK INFÖR
BOSTADSBYGGANDE

Sedan år 2016 finns det ett nationellt bidrag för

sanering inför bostadsbyggande som alla kommunerna

kan ansöka om. År 2018 och framåt finns det 200

miljoner kr per år och Länsstyrelsen har låtit ta fram

en rapport som redovisar ett stort antal markområden

i länet som kan vara aktuella för bidraget. Syftet var

att öka kännedomen om saneringsbidraget och att visa

vilka områden i länet som kan vara aktuella. Ändamålet

är att få fler bostäder byggda samtidigt som

förorenade områden saneras.

Rapporten och mer information om bidraget hittas på Länsstyrelsens hemsida.

ENKÄT OM ENSKILDA AVLOPP

Länsstyrelsen genomför nu en enkät för att skaffa sig kunskap om

kommuneras arbete med enskilda avlopp. Enkäten syftar till att ta reda på

hur tillsynen prioriteras, i vilken takt avlopp åtgärdas och vilket behov

kommunerna har av tillsynsvägledning.

Resultatet av enkäten kommer att följas upp med intervjuer och resultera i

en sammanställd rapport.

DISPENS FÖR ATT KÖRA ELCYKEL I NATUREN

Allt fler använder elcyklar och nu mer finns det ett

statligt stöd att ansöka om vid köp av elfordon. För att

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-1EC8-e0a2409c69b609dbcec79d6038d83871-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-1EC8-cfc37331bd6c881d58fce6990203b48d-


 

 

 

köra i naturen krävs hänsyn eftersom att

allemansrätten är ickemotoriserat och det gäller även

elcyklar. Det innebär att lov krävs av markägaren för

att kunna köra på stigar, leder och i terrängen. Det

kan också krävas en dispens från förbudet i

terrängkörningslagen. Om det uppstår skador kan du

bland annat bli skadeståndsskyldig gentemot

markägaren.

Läs mer om elcyklar i terräng på Naturvårdsverkets hemsida.

LÄNSSTYRELSEN LÄGGER STORT FOKUS PÅ PFAS

PFAS, högflourerade ämnen, har detekterats på flera

platser i länet och behovet av att arbeta med att

lokalisera områden där dessa ämnen kan förekomma

och öka kunskapen i länet är stort. Ämnena är mycket

långlivade, kan vara bioackumulerande och vissa av dem

kan vara toxiska. De kan hittas i ett stort antal

produkter så som kläder, skidvallor, rengöringsmedel

och brandsläckningsskum. Under våren utför

Länsstyrelsen ett projekt där fisk analyseras från flera

sjöar i länet för att översiktligt undersöka förekomsten

av PFAS. Senare i vinter kommer Länsstyrelsen också

att hålla i en utbildningsdag i PFAS för bland annat

miljöinspektörer. Håll utkik efter mer information och

inbjudan!

Myndighetsnätverket för PFAS har sammanställt en guide om PFAS där du kan läsa mer om föroreningarna.

MIKROPLASTER I KONSGRÄSPLANER

Mikroplaster sprids till miljön på flera sätt och en av de

mest betydande källorna är granulat som finns i

konstgräsplaner. Cirka 100 nya konstgräsplaner byggs

varje år och vid regelbunden användning och skötsel av

planer kan granulaten spridas till miljön. De granulat

som används i konstgräsplaner kan dessutom innehålla

olika typer av farliga ämnen.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om

konstgräsplaners påverkan på miljön samt läsa en rapport som redovisar bland annat förslag på åtgärder.

En av de redovisade åtgärderna nämndes i förra nyhetsbrevet. En beställargrupp har startat för att

behandla frågor som rör konstgräsplaners miljöpåverkan. 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.

NYA REGLER - MILJÖBEDÖMNINGAR I 6 KAP.
MILJÖBALKEN

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-1EC8-e88791792d002da2281521c329b12d34-
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https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-1EC8-afff53074ecc6cfb94aa928f444685a3-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-7BB-1EC8-3d4461887caf561e905ca6979c1012f2-


 

 

 

Den 1 januari 2018 trädde kapitel 6 miljöbalken om

miljöbedömningar samt miljöbedömningsförordningen i

kraft.

Det nya kapitel 6 i miljöbalken innebär en del

förändringar mot tidigare. Den har en helt ny struktur

och innehåller flera nya begrepp. Kapitlet inleds med en

förklaring av vad en miljöbedömning omfattar och vad

dess syfte är. I andra paragrafen förklaras vad som avses med begreppet miljöeffekt. Dessa paragrafer

gäller alltså för hela kapitlet. Därefter följer bestämmelserna om planer och program (6:3–19) och sedan

bestämmelserna om verksamheter och åtgärder (6:20-47). Tanken bakom dispositionen har varit att

återspegla den kronologiska ordningen i arbetet med att ta fram och besluta om planer och program och

verksamheter och åtgärder.

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om vägledningen samt två videoföreläsningar som tagit

fram. Vägledningen kommer kompletteras ytterligare under våren 2018.

ENERGIEFFEKTIVISERINGSNÄTVERKET

I hela landet finns det regionala

energieffektiviseringsnätverk i syfte att hjälpa små och

medelstora företag att effektivisera sin

energianvändning. Nätverkets deltagare kan öka sitt

företags energikompetens, få expertrådgivning och har

möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag.

Även företag som inte uppfyllde kraven för att vara

med i nätverket kan ha nytta av informationen. En

energieffektiviseringsinvestering kan ibland betala sig

på ett par år.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida. Där kan du bland annat läsa om företag som har

energieffektiviserat.

 

TILLSYN AV HANTERING AV VÄXTSKYDDSMEDEL
PÅ GOLFBANOR

Naturvårdsverket tillsammans med Jordbruksverket

och Kemikalieinspektionen genomför nu ett nationellt

tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på

golfbanor. Anledningen är att det finns ett stort behov

av tillsynsvägledning inom detta området. Projektet ska

utveckla vägledningsmaterial och öka golfklubbars samt

tillsynsmyndigheters kunskap om växtskyddsmedel.

Läs mer om projektet på Naturvårdsverkets hemsida

där det även finns möjlighet att anmäla sig till

projektet.
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HINDRA SPRIDNING AV INVASIVA FRÄMMANDE
ARTER I TRÄDGÅRDAR

Främmande arter som skapar problem för naturen och

människan, hotar den biologiska mångfalden och kallas

för invasiva främmande arter. Importerade, exotiska

växter i trädgårdar kan utgöra en betydande

spridningsrisk.

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och

Vattenmyndigheten nyligen tagit fram en broschyr som

trädgårdsägare kan ha nytta av för att hjälpa till i

arbetet med att hindra spridningen av invasiva

främmande arter. Exempelvis finns råd om specifika

arter som man bör vara uppmärksam på och hur man

ska hantera dessa.

Läs mer om främmande arter på Naturvårdsverkets

hemsida.

Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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