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Verksamhetsplan 2021 
 

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har den 4 juni 2020 beslutat o verksamhetsplanen för 2021.  
Beredningsgrupp har utifrån omröstningen som avslutades den 28 februari 2020 sammanställt ett förslag på verksamhetsplan 2021. Respektive 
projektbeställning för de utvalda projekten har kompletterats av förlagsgivaren. Utförliga projektbeskrivningar kommer att skrivas av 
respektive projektgrupp. Förfrågan om att delta i projektgrupperna kommer att skickas ut i september 2020.  
 
Förutom planerade projekt och aktiviteter ska det även finnas en beredskap och utrymme i verksamhetsplanen att kunna hantera aktuella 
ämnen, aktiviteter och projekt som uppkommer under verksamhetsåret, som till exempel nationella tillsyns- och kontrollprojekt samt 
utbildningar initierade av centrala myndigheter.  

Projekt 
 Projekt som fortsätter från 2020 Innehåll – projektbeställningarna 

finns sist i dokumentet 
Tid Arbetsgrupp 

1 Kemikaliesmart förskola och skola Framtagen webb förvaltas via 
länsstyrelsen 2018-2019 

2019 – 2020 
 

Niklas är kontaktperson 
på länsstyrelsen 

2 Små avlopp och gemensamhetsanläggningar Att möjliggöra att rätt krav ställs på 
små avlopp och 
gemensamhetsanläggningar och 
förbättrad kommunal VA-planering 
och bidrar till miljömålens 
uppfyllelse för vatten och 
klimatpåverkan. 
Inleds med ett seminarium av 
länsstyrelsen hösten 2019. 

Oktober 2020 – december 
2021 

Trelleborg 
Osby 
Lund 
Skurup 
Länsstyrelsen 
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Oktober 2020 t.o.m. december 
2021 

3 Animaliska biprodukter Syftet är att öka kunskapen om 
ABP för kontrollpersonal och 
företag. En samlad kontroll i länet 
ger likvärdig kontroll. Både 
livsmedel- och miljöaspekter ska 
ingå i projektet.  

Augusti 2020 – december 2020 Lund 
Hörby 

4 Vatten i Skåne; säkrare vattenskyddsområden i 
Skåne genom information, tillsyn och 
åtgärdsprogram  

Målet är att öka skyddet av 
vattenskyddsområden genom 
förebyggande arbete, information 
och tillsyn. I projektet tas 
erforderligt material fram för att 
stödja detta arbete.   
Projektet ska omfatta både de 
kommuner som har vso och de 
som inte har vso. Tydliga 
avgränsningar ska finnas för 
projektet, olika delprojekt 
2020/2021. 

Januari 2020 – december 2021 Trelleborg 
Helsingborg 
Kristianstad 
Ängelholm 
Länsstyrelsen 

- Tillsyn av integrerat växtskydd Ett projekt med syftet att minska 
användningen av kemiska 
bekämpningsmedel inom 
jordbruket. 

Mars 2019 – september 2020 
Förlängs t.o.m. n 2021! 
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 Nya projekt med uppstart 2021 Innehåll– projektbeställningarna 
finns sist i dokumentet 

Tid Förlagsgivare 

5 Handläggning i praktiken av massor Innan projektet arrangerar 
länsstyrelsen kunskapshöjande TVL 
– kopplat till MB 9 kap med en del 
kopplat till MB 10 kap. 
 
Därefter startar MSS ett projekt 
om hur vi sätter kunskapen i ett 
sammanhang – 
diskussionsgrupper, material, 
checklistor etc. utifrån behov.  
 
Ett projekt som bör leda fram till 
tydliga förslag på beslut och 
försiktighetsmått samt tydliga 
bedömningsgrunder som kan 
användas vid tillsynen.  
Beredningsgruppen bör avvakta 
med projektbeställning/plan tills de 
nya lagförslagen kommer under 
hösten 2019. 
På Naturvårdsverkets hemsida 
finns det information om vad som 
är på gång inom avfallsområdet 
LÄNK 

Flyttat från 2020. 
(Januari 2020 t.o.m. december 
2020) 
Januari 2021 – december 2022 

Länsstyrelsen 
 
Projektgrupp: 
Helsingborg 
Hörby 
Kristianstad 
Landskrona 
Lund 
 
 

6 Tillsynsvägledning skönhetssalonger Projektet ska leda till att ett 
handledningsmaterial tas fram som 
kan fungera som stöd för 

Parkerad (beslut) från 2020 
April 2021 – mars 2022 

Landskrona 

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/uppdelat-efter-omrade/Avfall/pa-gang-avfallsomradet-20200212.pdf
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inspektioner på denna typ av 
objekt. En konferens anordnas där 
erfarenheterna från 
tillsynskampanjen presenteras i 
form av en rapport. Projektet kan 
drivas efter att Socialstyrelsen 
reviderat allmänna råd och 
handbok om yrkesmässig hygienisk 
verksamhet. 

B Bassängbad Målet är att inspektörerna efter 
projektet har bättre kunskap om 
rening av vatten, provtagning etc. 
vilket ger en bättre kvalitet på 
tillsynen. Aktiviteter inom 
projektet föreslås vara 
framtagande av handläggarstöd, 
checklistor, workshops, utbildning.  

Januari 2021 – december 2021 Lund 

F Kvicksilversanering VA avloppsrör vid 
tandläkarkliniker - sanering 

Vid tillsyn uppstår oklarheter kring 
bedömning av hur långt 
kvicksilversaneringen av avloppsrör 
från tandläkarkliniker ur 
miljösynpunkt behöver utföras. 
Syftet är samsyn mellan 
kommunerna för rättssäker 
handledning och målet är att det 
finns tydlighet om regler och 
bedömningar. 

April 2021 – december 2022 Trelleborg 

I Utbildning och/eller projekt 
livsmedelsmikrobiologi 

Kompetensutvecklingsprojekt kring 
mikrobiologi. T ex om rosa 

April 2021 - mars 2022 
 

Höganäs 
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hamburgare, vad händer 
mikrobiologiskt och olika sätt att 
hantera rå köttfärs. Syftet är 
kompetenshöjning. Aktiviteter 
inom projektet föreslås vara 
utbildning och ev. laborationer. 

L e-handel, livsmedel Trenden är att försäljning av 
livsmedel ökar inom e-handel. 
Kontrollområdet är relativt nytt 
och kontrollmetoden kan kännas 
annorlunda. Syftet är att öka 
kunskapen om kontrollmetoden 
och bidra med ökad medvetenhet 
bland företagen. Målet är att 
företag med e-handel är 
registrerade och får ändamålsenlig 
kontroll. Aktiviteter inom projektet 
föreslås vara checklista, 
informationsblad till e-
handelsföretag mm.  

 

Augusti 2021 - juli 2022 
 

Malmö 

 

 Projekt som föreslås starta 2022    

A Tillsynsvägledning inom ny lagstiftning 
förbränningsanläggningar  

Ny lagstiftning har nyligen trätt 
ikraft. Syftet är att öka kompetens 
och kunskap hos 
miljöinspektörerna. Målet är att 
ska finnas underlag och vägledning 
som kan stötta inspektörerna i 

 Hörby 
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tillsynsarbetet. Aktiviteter inom 
projektet föreslås vara 
studiebesök, handledningsmaterial 
och checklistor.  

K Minska läckage från bekämpningsmedel i 
växthus 

En studie utförd av Länsstyrelsen 
2018 visade att det sker betydande 
läckage från växthus. Syftet är att 
minska läckage av 
bekämpningsmedel från växthus, 
så att negativa effekter på 
vattenekosystem och pollinatörer 
som bin undviks. Målet är att 
växthusodlare ska kartlägga 
vattenflödena i sina växthus för att 
upptäcka riskområden och 
riskmoment, och göra åtgärdsplan. 
Aktiviteter inom projektet föreslås 
vara att ta fram mall för 
åtgärdsplan, vägledning för 
bekämpningsmedelsanalys mm. 

 Länsstyrelsen 

 Hästhållning Gödel, näringsläckage mm  Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund 
 
Nytt förslag från 
beredningsgruppen 

 
 



Sida 8 av 30 
BILAGA 1 
Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2021 – styrgruppens beslut den 4 juni 2020 
2020-06-17 
 

   

Övriga aktiviteter 
 Vad  Hur  Vem När 

A Drift av hemsidan Uppdateringar 
På hemsidan ska finnas utrymme för 
inspektörerna att dela material, även det 
material som inte är framtaget inom samverkan.  

Verksamhetsledare löpande 

C Kemikalieplan Region Skåne Samverkan, utbyta information och vid behov 
delta i möten 

Verksamhetsledare  Vid behov 

D Nätverk; Kemikaliesamverkan Samverkan för kemikalieansvariga på 
kommuner, länsstyrelsen och arbets- och 
miljömedicin 

Verksamhetsledare 2 gånger per år 

E Nätverk; Hälsosam planering Delta i nätverket, i samverkan med Region 
Skåne, Arbets- och miljömedicin, länsstyrelsens 
samhällsbyggnadsenhet och miljöstrategiska 
enhet.  

Verksamhetsledare Vid behov 

F Nätverk; Dricksvattenkontroll Samverkan för inspektörer med ansvar för 
dricksvattenkontroll 

Verksamhetsledare 2 gånger per år 

G Nätverk; Livsmedelskontroll Samverkan för livsmedelsinspektörer 
Länsmöte för livsmedelskontroll 

Verksamhetsledare 
(länsstyrelsen och 
livsmedelsverket) 

2 gånger per år 

H Nätverk; Hälsoskydd Samverkan för hälsoskyddsinspektörer 
Hälsoskyddsdag eller Hälsoskyddsinternat 

Verksamhetsledare 
Planeringsgrupp 

1 gång per år 
 

I Besök på 
miljöförvaltningarna/miljöförbunden 

Verksamhetsledarna besöker kommunerna för 
att lyssna av kommunernas behov, träffa 
inspektörer och få idéer och inspiration för att 
kunna utveckla samverkan. En uppföljning av 
den stora utvärderingen 2017. 

 2 besök per 
termin 
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Samtliga projektförslag som var med för omröstning inför 2021 
 

A. Tillsynsvägledning inom ny lagstiftning förbränningsanläggningar 

B. Bassängbad 

C. Höga temperaturer inomhus i bostad 

D. Höga ljudnivåer – klagomål 

E. Riktlinjer för handläggning av ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i 

vattenskyddsområden 

F. Kvicksilversanering VA avloppsrör vid tandläkarkliniker 

G. Tillsyn av sjukhus inklusive kemi, hälsoskydd och avlopp 

H. Utbildning plasters egenskaper 

I. Utbildning och/eller projekt livsmedelsmikrobiologi 

J. Kosttillskott 

K. Minska läckage från bekämpningsmedel i växthus 

L. e-handel, livsmedel 
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2. Små avlopp och gemensamhetsanläggningar 
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☐ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☒   

Datum: 181019 

Förslagslämnare: Länsstyrelsen Skåne 

 

Projektnamn/rubrik: 

Små avlopp och gemensamhetsanläggningar  

 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☒ 

Kemikalier  ☐ 

Hälsoskydd  ☐ 

Livsmedelskontroll ☐ 

Avlopp  ☒ 

Dricksvatten  ☐ 

Lantbruk  ☐ 

Vattenförvaltning ☒

Kort bakgrund  

Med anledning av allt tydligare krav på ökad åtgärdstakt avseende små avlopp ser länsstyrelsen ett 

stort behov av att förbättra kunskapen kring gemensamhetsanläggningar och att stärka samverkan 

mellan länsstyrelsen och länets kommuner. Detta skulle samspela väl med länsstyrelsens arbete 

avseende kommunernas VA-planer och de kommunvisa möten kring strategiska VA-frågor som 

länsstyrelsen genomför under hösten 2018 tom våren 2019. 

Det finns även en stor efterfrågan på konkret vägledning från länsstyrelsen avseende åtgärdskrav på 

små avlopp och ökad samsyn mellan kommunernas miljöförvaltningar avseende detsamma. Det är 

mycket troligt att länsstyrelserna kommer att få en tydligare roll som vägledande myndighet i 

enlighet med förslagen i den statliga utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster”.  
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Syfte 

Med anledning av allt tydligare krav på ökad åtgärdstakt avseende små avlopp ser länsstyrelsen ett 

stort behov av att förbättra kunskapen kring gemensamhetsanläggningar och att stärka samverkan 

mellan länsstyrelsen och länets kommuner. Arbete med kommunala VA-planer förstärks. 

Kopplingarna till klimatpåverkan är ett av syftena.  

Mål för projektet 

Att möjliggöra att rätt krav ställs på små avlopp och gemensamhetsanläggningar och förbättrad 

kommunal VA-planering – och bidrar till miljömålens uppfyllelse för vatten och klimatpåverkan.   

 

Aktiviteter 

Länsstyrelsen håller en halv/heldag med utbildning kring små avlopp och/eller 

gemensamhetsanläggningar under vår eller hösten 2019. TVL eller i MSS regi. (Vi har ett förslag på 

upplägg enligt en utbildningsdag i Göteborg 23/10)  

I samband med/efter utbildningsdagen sker uppstart av ett projekt inom MSS, vilket huvudsakligen 

genomförs under 2020. Inriktningen på projektet bör ske utifrån kommunernas önskemål. När det 

gäller små avlopp finns det också tankar om hur klimatförändringarna kan komma att påverka (jmf 

med Klimatlagen). 

 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

De kommunala miljöförvaltningarna och de som genomför VA-planeringen.  

 

Samverkan 

En arbetsgrupp behöver bildas med valda kommunrepresentanter och där sakkunskap bör ingå från 

Länsstyrelsen. Miljösamverkan är sammankallande till arbetsgruppen.  
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3. Kontroll av animaliska biprodukter 
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐   

Datum: oktober 2018 

Förslagslämnare: Hässleholms kommun 

(namn, e-postadress och kommun) 

Projektnamn/rubrik:  

Kontroll av animaliska biprodukter, ABP 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☐ 

Kemikalier  ☐ 

Hälsoskydd  ☐ 

Livsmedelskontroll ☒ 

Avlopp  ☐ 

Dricksvatten  ☐ 

Lantbruk  ☐ 

Vattenförvaltning ☐

Kort bakgrund  

(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka 

problem finns idag som behöver tas hand om) 

Projektet behövs för att undvika att ABP återinförs i livsmedelskedjan och för att öka kunskapen om 

ABP både för kontrollpersonal och företag. 

Animaliska biprodukter som uppkommer i detaljhandelsanläggningar: 

• I butiker kan flera olika huvudtyper av animaliska biprodukter uppkomma som: 

• före detta livsmedel, 

• biprodukter från styckning om butiken styckar kött, 

• matavfall om butiken tillverkar till exempel lunchmat och smörgåsar, samt 

• animaliska biprodukter av kategori 2 om det är så att något måste återkallas till exempel på 

grund av att salmonella påvisats i något köttparti. 
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De animaliska biprodukter som uppstår i restauranger och storhushåll består oftast av de rester av 

livsmedel med animaliskt ursprung som uppstår vid produktion och servering. Inom många 

storhushåll samlas de animaliska biprodukterna in som hushållsavfall och omhändertas i enlighet 

med kraven i miljölagstiftningen. Det är bara om materialet klassas som matavfall och ska gå vidare 

som foder, för rötning eller kompostering som det omfattas av ABP-lagstiftningen. (Livstec.net) 

Livsmedelverket eller kommunen har ansvaret när det gäller hantering och utlämnande av animaliska 

biprodukter vid verksamheter som hanterar livsmedel. Ansvaret för kontrollen ligger på den 

myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen vid anläggningen. 

(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instruktionertillkontrollanterochinspektorer/

animaliskabiprodukter/kommunernaskontrollansvar/kommunenskontrollomraden.4.6bf2ba2b16142

72c14461c02.html) 

 

Syfte 

(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge) 

Syfte är att öka kunskapen om ABP för kontrollpersonal och företag. En samlad kontroll i länet ger en 

likvärdig kontroll. 

Mål för projektet 

(Ange mål för projektet, dvs. svara på frågan vad projektet ska leverera för att syftet ska uppnås, 

beskriv det slutliga resultatet)  

Aktiviteter 

(Ge förslag på aktiviteter som är lämpliga att genomföra inom projektet, dvs. vad ska göras i 

projektet t. ex checklistor, handledningsmaterial, utbildningar, workshop mm) 

Utbildning för kontrollpersonal 

Kontroll på företag 

Workshops för kontrollpersonal 

Kan vi starta redan 2019, t ex mha Tvärgruppen? 

 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen 

involveras? Är det internt/externt projekt?) 

Kontrollpersonal 

Samverkan 

(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall) 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instruktionertillkontrollanterochinspektorer/animaliskabiprodukter/kommunernaskontrollansvar/kommunenskontrollomraden.4.6bf2ba2b1614272c14461c02.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instruktionertillkontrollanterochinspektorer/animaliskabiprodukter/kommunernaskontrollansvar/kommunenskontrollomraden.4.6bf2ba2b1614272c14461c02.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instruktionertillkontrollanterochinspektorer/animaliskabiprodukter/kommunernaskontrollansvar/kommunenskontrollomraden.4.6bf2ba2b1614272c14461c02.html
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Samverkan med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen. 

Material framtaget av andra Miljösamverkan t. ex Västra Götaland (2015). 

Länsstyrelsen har gjort kontroller inom transporter 2017, med möjlighet till samarbete – var 

det någon kommun som  deltog? 
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4. Vatten i Skåne; säkrare vattenskyddsområden i Skåne 

genom information, tillsyn och åtgärdsprogram  
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐   

Datum: 190417 

Förslagslämnare: beredningsgrupp, styrgrupp – förslag från workshop ht 2019 

 

Projektnamn/rubrik:  

Vatten i Skåne; säkrare vattenskyddsområden i Skåne genom information, tillsyn och 

åtgärdsprogram  

 

Ange vilka tillsynsområden som berörs:

Miljöfarlig verksamhet ☐ 

Kemikalier  ☒ 

Hälsoskydd  ☐ 

Livsmedelskontroll ☒ 

Avlopp  ☒ 

Dricksvatten  ☒ 

Lantbruk  ☒ 

Vattenförvaltning ☒

Kort bakgrund  

Vattendelegationerna i Sverige har fattat beslut om nya åtgärdsprogram för 2016 – 2021. Berörda 

myndigheter och kommunerna ansvarar för genomförandet av åtgärder inom de områdesvisa 

åtgärdsprogrammen. Det finns ett stort behov av att öka skyddet av vattenskyddsområden. Ett 

projekt ska påbörjas under 2019 av miljöförvaltningen i Helsingborgs stad - ett pilotprojekt. Många 

faktorer och miljöproblem påverkar vattenskyddsområdena. Allt från vägsalt, till lantbrukens 

kemikalieanvändning och gödsling till enskilda avlopp, värmepumpar och hushållens miljöpåverkan. 

Det är också viktigt att arbeta vidare med övriga åtgärder och särskilt åtgärd 5 i vattenförvaltningen. 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt se till att större dricksvattentäkter är 
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skyddade, se över äldre vattenskyddsområden och bedriva systematisk tillsyn över 

vattenskyddsområdena med mera.  

 

Syfte 

Att säkerställa förutsättningar för bevarande och skyddande av vattenskyddsområdena genom 

information, systematisk översyn och tillsyn.  

Mål för projektet 

Målet är att öka skyddet av vattenskyddsområden genom förebyggande arbete, information och 

tillsyn. I projektet tas erforderligt material fram för att stödja detta arbete.   

 

Aktiviteter 

Ta fram informationsmaterial, hålla utbildning och sprida det till berörda och ta fram stödjande 

material för tillsynen. En uppstart inom MSS kan vara möjlig hösten 2019 t.ex. genom utbildningsdag 

och genomförande av projektet ska i huvudsak ske under 2020. Viktigt med lärande av projektet i 

Helsingborgs stad. 

 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

Kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer och ev miljöstrateger.  

Samverkan 

Kommunrepresentanter behöver bilda en arbetsgrupp där sakkunskap bör ingå från Länsstyrelsen. 

Miljösamverkan är sammankallande till arbetsgruppen.  
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5. Handläggning i praktiken av förorenade massor – 

uppdaterad 4 juni 2020 
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐   

Datum: 181019 

Förslagslämnare: Länsstyrelsen 

 

Projektnamn/rubrik:  

Handläggning i praktiken av förorenade massor  

PROJEKTBESTÄLLNINGEN SKA KOMPLETTERAS HÖSTEN 2019. 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☒ 

Kemikalier  ☐ 

Hälsoskydd  ☐ 

Livsmedelskontroll ☐ 

Avlopp  ☐ 

Dricksvatten  ☐ 

Lantbruk  ☐ 

Vattenförvaltning ☐

Kort bakgrund  

Hantering av förorenade massor har varit föremål för olika TVL-insatser och det finns även en nyligen 

uppdaterad TVL-info från Länsstyrelsen. Det behövs ett uppföljande projekt om anmälningsärenden 

och undantag från anmälan om hantering av massor – hur man gör i praktiken.  

Flera kommuner höll med om att problemen med masshantering är stora (Avfallsseminariet 18/10 

2018). Våren 2019 arrangerade Länsstyrelsen en TVL-dag kring ämnet och en reviderat TVL-

information togs fram för handläggning av ärenden med schaktmassor. Därmed finns aktuell TVL. 

Bedömningarna i varje enskilt fall kan trots detta vara svåra att avgöra.  
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En utredning pågår vid Naturvårdsverket om verksamheter som kan undantas från tillstånds- och 

anmälningsplikt med fokus på masshantering. Lagförslag ska presenteras senast 28 september 2019. 

Efter det kan det vara aktuellt med ett projekt inom miljösamverkan Skåne.  

 
Syfte 

Underlätta svåra bedömning och göra illsynen mera likvärdig jämfört med nationella lagar och 

bedömningsgrunder liksom inom länet. 

 

Mål för projektet 

Att hålla utbildning och ta fram ett handläggarstöd för anmälningsärenden i praktiken av förorenade 

massor  

 

Aktiviteter 

Innan projektet arrangerar länsstyrelsen kunskapshöjande TVL – kopplat till MB 9 kap med 

en del kopplat till MB 10 kap. Därefter startar MSS ett projekt om hur vi sätter kunskapen i 

ett sammanhang – diskussionsgrupper, material, checklistor etc. utifrån behov.  

Ta fram informationsmaterial, hålla utbildning och sprida det till berörda och ta fram stödjande 

material för tillsynen. En uppstart kan vara möjlig hösten 2019 efter det att lagförslaget presenterats. 

När lagförslaget är känt bör/kan ett MSS-projekt startas med syfte att ta fram handläggarstöd och 

checklistor.  

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

Främst stöd för kommunens tillsyn men kan även vara viktigt för Länsstyrelsen.  

Samverkan 

Kommunrepresentanter behöver bilda en arbetsgrupp där sakkunskap bör ingå från Länsstyrelsen. 

Miljösamverkan är sammankallande till arbetsgruppen.  
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6. Tillsynsvägledning skönhetssalonger 2021 
 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

Datum: 2019-04-17 

 

 

Förslagslämnare: Landskrona 

 

Projektnamn/rubrik: 

 Tillsynsvägledning skönhetssalonger 

 

 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

 

 

Miljöfarlig verksamhet ☐ 

Förorenad mark ☐ 

Kemikalier  ☒ 

Avlopp  ☐ 

Livsmedelskontroll ☐ 

Hälsoskydd  ☒ 

Dricksvatten  ☐ 

Lantbruk  ☐ 

Vattenförvaltning ☐ 

 

 

 

Kort bakgrund  

Skönhetsbehandlingar är ett område som expanderar i flera avseenden. Dels omsätter branschen allt 

större summor och berör allt fler människor. Konsumentverket har bedömt tillväxttakten till 20 % per 

år. Samtidigt ökar hela tiden antalet olika behandlingar som genomförs. Vissa behandlingar har visat 

sig innebära betydande risker för konsumenterna och för att komma till rätta med det utreds sedan 

2013 förändringar av bl.a. hälso- och sjukvårdslagen. Socialstyrelsen föreslår ändrad lagstiftning som 

innebär att stickande eller injicerande behandling under hud integreras i hälso- och sjukvårdslagen. 

Beslut som ändrar lagstiftning har dock inte fattats ännu och därför ingår ännu denna typ av 

behandling inom kommunens tillsynsansvar enligt miljöbalken. 
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Det förekommer en rik flora av behandlingar som innebär hälsomässiga risker av flera olika slag. Det 

finns behandlingar som innebär risk för blodsmitta genom att skärande eller stickande verktyg 

används. Denna typ av behandlingar finns kvar inom miljöbalkens ansvarsområde även om en ny 

lagstiftning enligt ovan kommer till stånd. 

En annan typ av behandlingar inbegriper istället olika former av kemikalier som är förknippade med 

direkta hälsorisker för konsumenterna samt för den yttre miljön. 

En tredje grupp av behandlingar är sådana som genom fysisk påverkan på hud eller andra vävnader 

hävdas ge fysiologiskt önskade förändringar av olika slag. Denna typ av behandling kan innebära 

risker för hälsa främst ur ett hygiensikt perspektiv.  

Den omfattande diversifieringen inom branschen med många människor som påverkas och kopplat 

till oklara risker gör att det är angeläget att bedriva ett samverkansprojekt på området. 

 

 

Syfte 

Projektet behövs för att öka kunskapen om skönhetsbehandlingar inom kommunernas 

miljöförvaltningar. Det handlar dels om ökad kunskap om de olika behandlingarna som förekommer 

och deras risker. Men även att klargöra vilka verksamheter som ska tillsynas av vem och vilka regler 

som gäller.  

Mål för projektet 

Projektet ska leda till att ett handledningsmaterial tas fram som kan fungera som stöd för 

inspektioner på denna typ av objekt. Målet är att minst 10 kommuner deltar i en samordnad tillsyn 

på branschen. En konferens anordnas där erfarenheterna från tillsynskampanjen presenteras i form 

av en rapport. 

 

Aktiviteter 

 

checklista ☒  handledningsmaterial ☒  utbildning ☒ 

 

Övrigt: Tillsynskampanj 2020 och informationsmaterial till företag 

 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

Inspektörer och företag 

 

Samverkan 

Experter inom skönhetsbehandlingar, någon med mycket tillsynserfarenhet inom området. 
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B. Projekt om bassängbad 2021 
 

Förslagslämnare: Lunds kommun  

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

 

Projektnamn/rubrik: 

Bassängbad –utbildning 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☐  Livsmedel ☐ 
Kemikalier ☐  Dricksvatten ☐ 
Hälsoskydd ☒  Lantbruk ☐ 
Avlopp ☐  Vattenförvaltning ☐ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund  

(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka 

problem finns idag som behöver tas hand om) 

 

Finns i stort sett inga utbildningar att gå för inspektörer som har tillsyn på bad. Folkhälsomyndigheten 

ska under 2020 ta fram ny vägledning som projektet kan kopplas till.  

 

Syfte 

(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge) 

 

Öka kvaliteten på tillsynen vilket ger bättre kvalitet på våra bad och mindre risk för olägenhet.  

 

Mål för projektet/aktiviteten 

(Ange mål för projektet, dvs. svara på frågan vad projektet ska leverera för att syftet ska uppnås, 

beskriv det slutliga resultatet – vad har vi när projektet är färdigt)  

 

Att inspektörerna har bättre kunskap om rening av vattnet, provtagning etc vilket ger en bättre kvalitet 

på tillsynen.  

 

Aktiviteter inom projektet(Ge förslag på aktiviteter som är lämpliga att genomföra inom projektet, 

dvs. vad ska göras i projektet t. ex checklistor, handledningsmaterial, utbildningar, workshop mm.) 
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Handledningsmaterial och utbildning om risker med bad, olika typer av rengöringssystem, 

provtagning etc som man behöver veta för att tillsyna baden.  

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen 

involveras? Är det internt/externt projekt?) 

 

Miljöinspektörer  

Samverkan 

(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall) 

Nej  

 

Övriga kommentarer 
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F. Projekt om handläggarstöd för tillsyn gällande 

kvicksilversanering av avloppsrör vid tandläkarkliniker 2021 
 

Förslagslämnare: Trelleborg 

 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

Projektnamn/rubrik: 

Handläggarstöd för tillsyn gällande kvicksilversanering av avloppsrör vid tandläkarkliniker

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☒  Livsmedel ☐ 
Kemikalier ☒  Dricksvatten ☐ 
Hälsoskydd ☐  Lantbruk ☐ 
Avlopp ☒  Vattenförvaltning ☐ 

 

 

 

Bakgrund  

(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka 

problem finns idag som behöver tas hand om) 

Vid tillsyn uppstår oklarheter och svårigheter kring bedömning av hur långt kvicksilversaneringen av 

avloppsrör från tandläkarkliniker ur miljösynpunkt behöver utföras. Ska vi kräva sanering av rören 

fram till huvudstammen eller till fram till kommunens anslutningspunkt i gatan. Verksamheter uppger 

att miljövinsten är försumbar mellan huvudstammen och anslutningspunkten. Vi kräver då att 

verksamheten ska göra undersökningar av kvicksilverhalten och bevisa att det är försumbart. 

Undersökningen är dock kostsam och resultatet beror på hur och var provet är taget. Är det kortare 

rörsträckor från huvudstammen fram till anslutningspunkten menar vi att det är både tekniskt och 

ekonomiskt rimligt att kräva kvicksilversanering även denna sträcka. PPP-principen bör gälla. VA-

bestämmelserna säger att det inte ska släppas ut något kvicksilver från verksamheter till det allmänna 

avloppsnätet. 

 

Syfte 

(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge) 

Samsyn mellan kommuner och rättssäker handläggning. 

 

 

 

Mål för projektet/aktiviteten 
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(Ange mål för projektet, dvs. svara på frågan vad projektet ska leverera för att syftet ska uppnås, 

beskriv det slutliga resultatet – vad har vi när projektet är färdigt)  

Hjälp för inspektörer vid tillsyn. Tydlighet för verksamheter om gällande regler och bedömningar. 

 

Aktiviteter inom projektet 

(Ge förslag på aktiviteter som är lämpliga att genomföra inom projektet, dvs. vad ska göras i projektet 

t. ex checklistor, handledningsmaterial, utbildningar, workshop mm.) 

Handledningsmtrl, checklistor, beslut och informationsmtrl till vu. 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen 

involveras? Är det internt/externt projekt?) 

Inspektörer och verksamheter      

Samverkan 

(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall) 

Va-avdelningar, saneringsfirmor 

 

Övriga kommentarer 
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I. Projekt om Mikrobiologi 2021 
 

Förslagslämnare: Höganäs 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

 

Projektnamn/rubrik: 

Mikrobiologi

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☐  Livsmedel ☒ 
Kemikalier ☐  Dricksvatten ☐ 
Hälsoskydd ☐  Lantbruk ☐ 
Avlopp ☐  Vattenförvaltning ☐ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund  

(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka 

problem finns idag som behöver tas hand om) 

 

Kompetenshöjande projekt. 
 

 

Syfte 

(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge) 

 

Att få bättre kunskap om bakteriers tillväxt beroende av tid och temperatur 

 

Mål för projektet/aktiviteten 

(Ange mål för projektet, dvs. svara på frågan vad projektet ska leverera för att syftet ska uppnås, 

beskriv det slutliga resultatet – vad har vi när projektet är färdigt)  

 

Ökad kunskap inom mikrobiologi, mikrobiologiska risker. 

 
Aktiviteter inom projektet 
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(Ge förslag på aktiviteter som är lämpliga att genomföra inom projektet, dvs. vad ska göras i projektet 

t. ex checklistor, handledningsmaterial, utbildningar, workshop mm.) 

Ta fram frågeställningar som vi kan stöta på vid en kontroll. Göra laborationer för att ta reda på 
hur snabbt bakterietillväxten sker i olika temperaturer och olika tid. 
 

Utbildning; med inhyrd föreläsare. Här är några exempel på vad som kan finnas 
med i utbildningen. 

- Faror och processer som kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. 

- Förekomst av och egenskaper hos mikrobiologiska faror. 

- Vilka styrande åtgärder som livsmedelsföretag kan använda för att styra olika faror. 

- Risklivsmedel och riskprocesser. 

- Bruten kylkedja, hur stora är riskerna om temperaturen har ökat några gradetransport? 

- Hur länge kan ett livsmedel (som inte har kontaminerats) stå framme i rumstemperatur 
innan tillväxt sker? 

- Avdödning av mikroorganismer, tid, temp 

- Nedkylning, riktvärde +8° på 4-6h. Om det tar längre tid, när börjar tillväxt? 

- Varmhållning- efter hur lång tid sker tillväxt vid förvaring under + 60°C? 

 

Laborationer 

Exempel på frågor som vi kan stöta på vid en kontroll där laborationer kan vara 
lämpliga att göra. 

- Produkter med korv och skinka på förvaras i rumstemperatur t.ex. pizzaslice, bröd med 
inbakad korv bakas av och förvaras i rumstemperatur hela dagen. Risker, kan 
bakterietillväxt ske, hur länge kan det förvaras i rumstemperatur?   

 

- Skärmaskin som används till att skiva charkprodukter. Dessa används lite då och då under 
dagen och torkas oftast endast av med papper mellan användandet. Man plockar isär 
skärmaskinen efter dagens slut och diskar alla delarna. Men eftersom det är svårt att torka 
bort alla resterna med papper finns det risk att matrester sitter kvar i maskinen hela 
dagen. Vilka risker finns med detta, kan tillväxt ske, hur ofta bör man plocka isär och 
diska? 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen 

involveras? Är det internt/externt projekt?) 

 

Projektet riktar sig till Livsmedelsinspektörer 

Samverkan 

(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall) 

Övriga kommentar 
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L. Projekt om kontroll av e-handel 2021 
 

Förslagslämnare: Malmö stad  

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

 

Projektnamn/rubrik: 

Kontroll av e-handel

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☐  Livsmedel ☒ 
Kemikalier ☐  Dricksvatten ☐ 
Hälsoskydd ☐  Lantbruk ☐ 
Avlopp ☐  Vattenförvaltning ☐ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund  

Trenden är att försäljning av livsmedel ökar inom e-handel. Kontrollområdet är relativt nytt för 

kontrollmyndigheter och kontrollmetoden kan kännas annorlunda.  

Konsumenten har samma rätt till information om en produkt inför ett köp som om man skulle köpa 

den i en vanlig butik. Här saknas både kunskap hos konsumenten men främst hos företagaren. I många 

fall ser inte företagaren sig som ett livsmedelsföretag eftersom den kanske inte fysiskt lagrar produkter 

utan bara förmedlar produkterna. Detta innebär att det finns många oregistrerade livsmedelsföretag 

inom e-handel och troligen även bristande information på hemsidor. 

 

Syfte 

Syftet är att skapa en effektiv livsmedelskontroll och säkra livsmedel på marknaden genom att öka 

kunskapen om kontrollmetoden av e-handel samt bidra till en ökad medvetenhet bland företagen. 

 

Mål för projektet/aktiviteten 

Företag med e-handel inom Skåne är registrerade och får en ändamålsenlig kontroll. 

 

Aktiviteter inom projektet 

Checklista för kontrollen 

Tips på uppsökande av oregistrerade e-handelsföretag 

Informationsblad till e-handelsföretagen om deras ansvar och skyldigheter 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 



Sida 30 av 30 
BILAGA 1 
Beredningsgruppens förslag VP 2021 
2020-04-21 
 

   

Kontrollmyndigheter inom Miljösamverkan Skåne 

Samverkan 

Livsmedelsverkets e-handelsgrupp.  

 

Övriga kommentarer 

      

 

 


