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Välkomna att delta i en gemensam tillsynskampanj inom projektet 
Fordonsbranschen – åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar 

Arbetsgruppen i projektet inbjuder miljökontoren (motsv) i Skånes kommuner att 
delta i en tillsynskampanj under tiden mars till augusti 2013. Projektarbetsgruppen 
tar fram förslag till gemensamma handläggningsrutiner och checklistor för 
inspektion av fordonsverkstäder och fordonstvättar. Det kommer även att finnas en 
informationsfolder till verksamhetsutövare. 

Projektet och tillsynskampanjen kommer att presenteras vid en seminariedag onsdagen den 6 
februari 2013 på Länsstyrelsen i Malmö. Boka redan nu in dagen i kalendern! Även externa 
medverkande kommer att delta i seminariedagen. 

Om projektet  
Huvudfokus inom projektet är kemikalier och avfall, avloppsbrunnar och oljeavskiljare, 
fordonstvättar samt egenkontroll för en förenklad och mer enhetlig tillsyn av åkerier, 
bilverkstäder och fordonstvättar En tillsynshandledning tas fram som ska underlätta och ge 
stöd i tillsynen. Bedömningen ska bli likvärdig oavsett vilken kommun i Skåne som har 
tillsynen över verksamheterna. I slutet av tillsynskampanjen planeras en webbaserad 
inrapportering av resultat från tillsynskampanjen. Arbetsgruppen kommer därefter under 
hösten att sammanställa projektmaterialet och resultatet av tillsynskampanjen och 
presentera detta i en slutrapport. Allt projektmaterial kommer att finnas tillgängligt på 
www.miljosamverkanskane.se. Projektmaterialet kommer att distribueras till samtliga 
kommuner i slutet av januari 2013. 

Anmälan 
Anmälan om deltagande i tillsynskampanjen vill vi ha från respektive kommun, miljökontor 
(motsv), snarast och senast i samband med anmälan om deltagande i seminariedagen.  
Inbjudan med program för seminariedagen kommer att sändas ut under december månad.  
 
Anmälan om deltagande i tillsynskampanjen kan göras redan nu till Miljösamverkan Skåne 
via e-post med uppgift om kontaktperson till  
Göran Jansson goran.n.jansson@lansstyrelsen.se och Bo Persson bo.persson@kfsk.se. 
   
Välkomna att delta i tillsynskampanjen! 
Projektarbetsgruppen 


