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Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2020; beslutad den 13 maj 2019 
 

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.  
 
Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp har tagit fram projektbeställningar, utförliga projektbeskrivningar kommer att skrivas av respektive 
projektgrupp. Förfrågan om att delta i projektgrupperna kommer att skickas ut i september 2019.  
 
Dokumentet ”Verksamhetsplan Miljösamverkan Skåne 2020” som förutom projekt och aktiviteter innehåller övriga rutiner och processer för 
MSS, kommer att färdigställas hösten 2019. 
 

Projekt 

 Projekt som fortsätter från 2019 Innehåll Projektledare Tid 

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

 2019 - 2020 

2 Tillsyn av integrerat växtskydd Integrerat växtskydd; projektet har 
startats men måste förlängas in på 
2020. Ett projekt med syftet att 
minska användningen av kemiska 
bekämpningsmedel inom 
jordbruket. Projektet är tänkt att 
vara ett uppföljande tillsynsprojekt 
till det projekt som gjordes 2015 av 
Jordbruksverket och 
Kemikalieinspektionen. 

Niklas Hansson Mars 2019 – september 
2020 
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 Nya projekt med uppstart 2020 Innehåll Vem färdigställer 
projektbeställningen 

Tid 

3 Klimatförändringar – kartering av 
miljöfarliga verksamheter och behov av 
åtgärder1 

Att dels lokalisera de miljöförliga 
anläggningar som vid 
klimatförändringar löper störst 
risk för att drabbas och som utgör 
det största hotet miljön och 
viktiga samhällsförändringar och 
dels att inleda arbete för att 
minimera riskerna. 

Helene Blom Drivs inte som ett 
projekt. 
”klimatförändringar” 
ska vara 
styrande/genomsyra 
andra projekt (4, 5 
och 6). 

4 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. 

Länsstyrelsen; Lena Blomqvist 
och Trine Gadmar 

Inleds med ett 
seminarium av 
länsstyrelsen hösten 
2019. 
Oktober 2020 t.o.m. 
december 2021 
 

5 Energieffektivisering2 Projektet Incitament för 
energieffektivisering är en stor 
nationell satsning 2016-2019, där 
verktyg tas fram att användas av 
företagen. Det är viktigt att 
projektet följs av ett 
tillsynsprojekt för största möjliga 
effekt. Syftet med projektet är att 
energieffektivisera skånska 
företag för att minska 
klimatutsläppen. Ytterligare ett 

Niklas Hansson Inleds 
hösten/vintern 
2019, 
Januari 2020 t.o.m. 
december 2020 
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syfte med energieffektiviseringen 
är att göra samhället mindre 
sårbart avseende 
energiförsörjningen. Projektet 
kommer att öka samverkan 
mellan miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, energi- 
och klimatrådgivare samt 
miljöstrateger.   

6 Handläggning i praktiken av förorenade 
massor 

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. 

Anneli Gille och Anders Lindén Januari 2020 t.o.m. 
december 2020 

7 Uppdatering av ”Guide till kontroll av 
dricksvattenanläggningar” MSS 20163 

Guiden ska uppdateras enligt 
gällande lagstiftning samt 
anpassas efter livsmedelsverkets 
nuvarande rapporteringspunkter. 
En uppdatering av Guiden ska 
även omfatta bedömningar av 
faroanalys för små 
dricksvattenanläggningar. Med 
hjälp av Guiden ska det vara 
enklare för inspektörerna att 
planera och utföra sina kontroller 

Caroline Elmstedt och Elin 
Ulander 

Augusti 2020 t.o.m. 
december 2020 
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och på lång sikt får vi en likvärdig 
kontroll i Skåne. 

8 Vatten i Skåne; säkrare 
vattenskyddsområden i Skåne genom 
information, tillsyn och åtgärdsprogram 
(sammanslagning av projekt 3 och 4 i 
webbenkäten, vattenskyddsområden) 

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. 

Niklas Hansson Januari 2020 t.o.m 
december 2021 

9 Kontroll av animaliska biprodukter, ABP Syfte är att öka kunskapen om 
ABP för kontrollpersonal och 
företag. En samlad kontroll i länet 
ger en likvärdig kontroll. 
Både livsmedel- och miljöaspekter 
ska ingå i projektet.  

Elin Ulander, Hässleholm; Anna-
Lena Waldemarsson 

Augusti 2020 t.o.m.  
juni 2021 

10 Förstudie och kontrollprojekt inom 
dagvattentillsyn 

Syftet med projektet är att stärka 
kommunerna i tillsynen på 
dagvatten och hur man ska se på 
dagvattenanläggningarna. Det 
finns behov av att stärka 
kompetensen kunskapsmässigt 
och också genom att skapa 
samsyn över länet. 
För att få ett avgränsat och 
greppbart projekt, föreslås det 

Kristianstad; Cecilia 
Hammarström 

Drivs inte som ett 
projekt; men på MSS 
hemsida ska det 
lyftas och finnas 
utrymme för att 
dela material (ny 
funktion). 2020 



Sida 6 av 35 
2019-05-13 

BILAGA 1 

   

avgränsas till kommunala 
dagvattenanläggningar (såväl 
ledningsnät som ev. 
reningsanläggningar). Genom att 
kunskap och erfarenhet byggs 
upp gällande dessa anläggningar, 
får vi beredskap också för tillsyn 
på privata anläggningar. 

11 Tillsyn av U-verkstäder och tvättar med 
brister 

Syftet är att få tips om hur 
tillsynen bäst kan genomföras på 
dessa verksamheter, liksom 
samsyn i länet kring var ribban 
ska läggas och hur den successivt 
ska kunna höjas. Det vore bra att 
ha en gemensam prioriteringslista 
för brister. 
Ev ta fram gemensamt 
infomaterial. 

Kristianstad; Cecilia 
Hammarström 

Drivs inte som ett 
projekt; men på MSS 
hemsida ska det 
lyftas och finnas 
utrymme för att 
dela material (ny 
funktion). 2020 

1) Projektet är parkerat i vp 2019 

2) Projektet är parkerat i vp 2019 

3) Beräknas bli en kortare aktivitet vilken utförs i projektform 
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 Projekt med uppstart 2021 Innehåll Vem färdigställer 
projektbeställningen 

Tid 

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

Jörgen Hanak Parkeras 2020. 
Startar 2021 

     

 

 

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 

B Plan för marknadsföring Hur MSS ska kommuniceras inom samverkan 
samt externt 

Verksamhetsledare, 
beredningsgrupp och 
styrgrupp 

Startar 2019 ht 

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

Verksamhetsledare  Vid behov 
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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 Länsmöte för livsmedelskontroll Samverkan för livsmedelsinspektörer Verksamhetsledare 
(länsstyrelsen och 
livsmedelsverket) 

2 gånger per år 

H Hälsoskyddsdag eller 
hälsoskyddsinternat  

Samverkan för hälsoskyddsinspektörer Verksamhetsledare 
Planeringsgrupp 

1 gång per år 
2020 ska det 
inte vara ett 
internat 

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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3. Klimatförändringar – kartering av miljöfarliga verksamheter och 

behov av åtgärder – Drivs inte som ett projekt; ska styra/genomsyra 

projekt 4, 5 och6 
 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

Datum:190417 

 

 

Förslagslämnare: 

(namn, e-postadress och kommun) 

Vem kom detta ifrån? 

-Parkerat i verksamhetsplanen 2019 

 

Projektnamn/rubrik: 

Klimatförändringar – kartering av miljöfarliga verksamheter och behov av åtgärder 

 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

 

 

Miljöfarlig verksamhet ☒ 

Förorenad mark ☐ 

Kemikalier  ☐ 

Avlopp  ☐ 

Livsmedelskontroll ☐ 

Hälsoskydd  ☐ 

Dricksvatten  ☐ 

Lantbruk  ☐ 

Vattenförvaltning ☐ 

 

Kort bakgrund  

Klimatförändringar kan på sikt medföra allvarliga problem för samhället på många sätt och inom 

många områden. Miljöfarliga anläggningar såsom industrier som översvämmas kan medföra en stor 

risk för utsläpp av farliga ämnen. För samhällsviktiga anläggningar såsom avloppsreningsverk, 

deponier och dammar kan översvämningar medföra att driften omöjliggörs, vilket får allvarliga 

konsekvenser för hela samhället 

Mot denna bakgrund är det därför viktigt att lokalisera och att minimera riskerna vid dessa 

anläggningar.  
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Syfte 

Syftet med projektet är att i tid minimera/förebygga riskerna kring påverkan av klimatförändringar 

vid miljöfarliga verksamheters anläggningar. 

 

Mål för projektet 

Att dels lokalisera de miljöförliga verksamheter som vid klimatförändringar löper störst risk för att 

drabbas och som utgör det största hotet miljön och viktiga samhällsförändringar och dels att inleda 

arbete för att minimera riskerna. Ev kan projektdelen förlängas till att omfatta även 2021 i syfte att 

hinna med besök vid fler relevanta miljöfarliga verksamheter.  

 

Aktiviteter 

 

checklista ☒  handledningsmaterial ☒  utbildning ☐ 

 

Övrigt: 

 

I projektet tas det fram ett handledningsmaterial som innehåller: lagstiftning som reglerar området, 

bedömningsunderlag som stöd för inspektörer. Förslag på rutiner som man bör tillämpa, exempel på 

rättsfall (om det finns) och kommentarer till dessa. Besök genomförs vid relevanta miljöfarliga 

verksamheter i samband med ordinarie tillsyn med checklista. Insamling av resultat, analys och 

sammanställning.   

 

 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer och miljö strateger. 

 

 

Samverkan 

Bör tas fram i samverkan med berörda förvaltningar/avdelningar inom kommuner såsom 

miljöinspektörer, miljöstrateger och ev markägare samt Länsstyrelsen.  

 

Bilaga 

• Informationsblad från Länsstyrelsens projekt? 

 

 

Info om Länsstyrelsens projekt från Niklas 
Här kommer ett informationsblad från Miljösamverkan Sverigeprojektet samt den projektplan som vi 

på Länsstyrelsen tagit fram på Miljötillsynsenheten 2019 – 2021. 

Vårt projekt bygger på vad som tagits fram inom Miljösamverkan Sverige och lagts på en nivå så vi 

kan genomföra det vid ordinarie tillsyn. En checklista finns framtagen.  

Inom Miljösamverkan Skåne skulle ett liknande projekt pågå 2020-2021. En undersökning behöver 

göras av vilka verksamheter som omfattas tex genom GIS eller annat kartmaterial. Därefter sker 
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avstämning mot kommunernas tillsynsplaner och vilka verksamheter som besöks och samtidigt anses 

berörda. Kan även utgå från vika branscher som bedöms relevanta. Kommunernas tillsynsobjekt 

omfattas på A, B och C-nivå. Redovisning av data bör sedan sammanställas årsvis av respektive 

kommun och sammanställas genom Miljösamverkan Skåne. Blir en bra helhetsbild och brett resultat 

för Skåne län genom att även Länsstyrelsen genomför ett sådant projekt.  

Lst projektplan inklistrad nedan: 

PROJEKTPLAN – KLIMATANPASSNINGSPROJEKT 

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur förutsättningarna för miljöfarliga verksamheter 

kan förändras med ett förändrat klimat hos företagen i Skåne, och att få företagen att initiera 

förebyggande åtgärder.  

 

Målet är att tillsynsprojektet ska leda till att miljöfarliga verksamheter vidtar åtgärder för att minska 

de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan innebära.  

 

Avgränsningar 

Projektet omfattar tillståndspliktiga verksamheter som Länsstyrelsen i Skåne län har tillsynsansvar 

över, 

som bedömts vara berörda genom en GIS-kartläggning samt baserat på ett branschurval.  

 

Tidplan 

Projektet kommer sträcka sig över tre år, 2019-2021. Tillsynen kommer att spridas ut under dessa tre 

år, så att varje aktuell verksamhet får minst ett besök under tidsperioden.  

 

Genomförande 

Projektet presenteras i denna projektplan.  

 

Material som lämnas till verksamheter är ett informationsblad som tagits fram inom Miljösamverkan 

Sveriges projekt ”Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade 

områden”. Informationsbladet beskriver på ett enkelt sätt vad verksamhetsutövare behöver tänka på 

i samband med klimatförändringen.  
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Förberedelser 

I en GIS-kartläggning utgår vi från kartskikt över havsnivåhöjning, lågpunktskartering, ras- och skred 

och svämplan gällande sötvatten. Utöver det prioriteras vissa branscher särskilt, vilket har sin grund i 

ett resonemang om konsekvenser för verksamheten vid ett förändrat klimat. För att ge en rimlig 

arbetsbelastning undantas miljöfarliga verksamheter som inte förmodas bidra till en 

föroreningsspridning vid en klimatförändring.  

Handläggare läser in sig på sakområdet genom att ta del av Miljösamverkan Sveriges rapport 

”Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden” och 

lyssnar på tillhörande webbinarium. Handläggare bör även ha en förståelse av länets klimat- och 

sårbarhetsanalys med syftet att kunna hänvisa företagen rätt.  

Projektledaren tar fram en särskild excelfil för sammanfattning av resultatet.  

Inspektion och redovisning  

Arbetsgången för respektive verksamhet blir följande:  

1. Ställa frågor från en framtagen checklista vid tillsynsbesök 

2. Föra in resultat från varje verksamhet i en framtagen excelfil 

3. Om verksamheten inte bedöms som påverkad – avsluta 

4. Om verksamheten bedöms behöva genomföra åtgärder – begära åtgärdsplan 

5. Granska åtgärdsplanen och kommentera 

6. Avsluta ärendet  

7. Följa upp i ordinarie tillsynen 

 

Handläggaren tar med framtagen checklista på tillsynsbesök och berättar om projektet i samband 

med detta besök. Det är handläggaren som gör bedömningen av vilken ruta som ska kryssas i 

checklistan, be-roende på vad representanten från företaget berättar. Varje handläggare hanterar 

sina ordinarie tillsyns-objekt.  

 

Uppföljning 

Handläggarna redovisar resultaten i en särskild Excelfil. I slutet av varje år sammanställs årets resultat 

i ett mindre PM av projektledaren. När de tre åren passerat sammanställs resultatet för projektet i 

sin helhet.  
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4. Små avlopp och gemensamhetsanläggningar 
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☒   

Datum: 181019 

Förslagslämnare: (Lena Blomqvist, Länsstyrelsen Skåne, Trine Gadmar, 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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5. Energieffektivisering 
 

Verksamhetsplan år 2019 ☐ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐   

Datum: Projektbeställning från vp-förslag 2018 - 2019 

Förslagslämnare: 

(namn, e-postadress och kommun) 

 

Projektnamn/rubrik: 

Energieffektivisering 

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) 

För att klara klimat - och miljömål måste vi minska vår energianvändning inom alla sektorer samt 

energieffektivisera. Energieffektivisering och större inslag av förnybar energi bidrar särskilt till att nå 

milömålet Begränsad klimatpåverkan. 

I Länsstyrelsen Skånes region alla åtgärdsprogram, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 pekas 

också energieffektivisering ut som ett prioriterat område. En åtgärd som lyfts fram är att vid tillsyn 

och prövning ställa krav på att verksamhetsutövaren arbetar systematiskt med energieffektivisering 

och genomförande av energibesparande åtgärder. 
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Länsstyrelsen arbetar i det nationella projektet " Incitament för energieffektivisering" där verktyg tas 

fram för att arbetet med energitillsyn ska fungera så effektivt som möjligt. Verktygen riktar sig till 

både miljöinspektörer och företag. Inom projektet kommer även cirka 300 "ambassadörer" eller 

inspektörer att ut bildas inom energiområdet och för att lära sig att använda verktygen som tagits 

fram på ett nationellt plan {uppskattningsvis 40 -50 ambassadörer i Skåne). Dessa ambassadörer ska 

sedan kunna sprida kunskapen vidare internt på sin a respektive arbetsplatser. Ytterligare 

spridningsseminarium som är öppna för betydligt fler inspektörer planeras där verktygen beskrivs 

under seminarieliknande former. 

lncitamentsprojektet får betraktas som en förstudie eller ett förberedelsearbete där användarvänliga 

metoder och verktyg utvecklas för att sedan kunna implementeras av både inspektörer och företag på 

egen hand. 

För företagen finns det också många vinster med energieffektivisering: att minska energikostnaderna 

är i högsta grad vettigt för affärerna och det har en positiv inverkan på klimatet. 

Energieffektiviseringsåtgärder har alltid varit ett "win-win" förhållande och representerar en av de 

minst riskfyllda investeringarna som går att hitta, redan idag utgör energiskatterna en påtaglig del av 

kostnaden och dom kommer att fort sätta att öka. Därutöver har vi handel med utsläppsrätterna, 

koldioxidrättigheter, som ytterligare kommer att driva prisutvecklingen, om energikostnaden utgör 10 

procent av era totala kostnader så innebär en 20 procentig energieffektivisering att vinsten ökar med 2 

procent.  Att ha bra koll på företagets kostnader är bra företagande. Riskerna med energikostnaderna är 

höga eftersom framtid en är oviss både vad gäller prisutveckling och tillgång, driftfördelar. Att se över 

energianvändningen leder ofta till andra förbättringar i processen och driften. 

Andra orsaker 

Ökad komfort: De flesta åtgärder som vidtas för energieffektivisering leder ofta till en ökad komfort 

för de anställda till exempel genom stabilare inomhusklimat och bättre belysning. 

Motivation för de anställda: Att företaget engagerar sig i klimatfrågorna genom ett aktivt agerande 

ökar de anställdas känsla för företaget. Underskatta inte detta. 

Positiv press: Lokalpressen är villig att lyfta fram positiva åtgärder som lokala företag genomför. 

Kundrelationen: Allt fler kunder värderar engagerade företag högre än andra. 

Vara först: Gör det först och dra fördel av detta. 

För att klara klimat - och miljömål måste vi min ska vår energianvändning inom alla sektorer samt 

energieffektivisera . Energieffektivisering och större inslag av förnybar energi bidrar särskilt till att nå 

miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

Syfte 

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

 

Syftet med projektet är att energieffektivisera skånska företag för att min ska klimatutsläppen och 

stärka företagsamheten i regionen. Detta görs genom att nationella och funktionella energiverktyg 

utvecklas under 2017 inom projektet "Incitament för energieffektivisering" som sedan kan användas 

av både inspektörer och företag 2018/19 och fram åt. 

Vilka branscher och företag som projektet ska rikta sig till väljs av projektgrupp en. Utpekade 

fokusområden d v s energiintensiva företag kan fungera som inspiration vid val av branscher. Med 

fördel kan projektet också inriktas mot mindre verksamhet er med egen produktion, och privata 
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fastighetsbolag som har ordinarie till syn. I det nationella projektet ligger fokus på tillverkande 

industri, men fastighetsbolag har pekats ut som en viktig bransch, vilket ett samverkansprojekt skulle 

kunna fokusera på i betydligt större utsträckning. 

I lncitamentsprojektet tas i huvudsak 3 verktyg fram: 

Åtgärdsplaner för företag utifrån energikartläggningar, Branschvisa vägledningar, Enklare 

Energiledningssystem för företagens egenkontroll 

Alla dessa verktyg ska testas i det nationella projektet, men ska sedan kunna nyttjas operativt i 

inspektörernas ordinarie verksamhet och av företagen/verksamheterna. Målet med detta 

samverkansprojekt är att få igång användningen av dessa verktyg i den ordinarie tillsynen och höja 

energikompetensen ytterligare hos både inspektörer och företag. Ytterligare delmål: är att bedriva 

energitillsyn på utvalda branscher för att öka energieffektiviseringen och användningen av förnybara 

bränslen hos företag i Skåne utifrån de lagkrav som finns, öka kunskapen om energieffektivisering och 

användningen av förnybara bränslen hos verksamhetsutövare och miljöinspektörer, öka 

kunskapsöverföringen och stärka samarbetet mellan kommunernas miljöinspektörer, energi- och 

klimatrådgivare samt miljöstrateger, bidra till som underlag till de kommunala klimat- och 

energistrategier inom området tillsyn. 

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) 

 

Gemensam workshop för miljöinspektörer, energi- och klimatrådgivare och miljöstrateger om 

energitillsyn och metoder för att effektivisera energianvändningen. Gemensamt seminarium med fokus 

på lagkrav och bedömning av åtgärdsplaner. Spridning av verktyg/ metoder för energitillsyn för 

utvalda branscher. 

Framtagande av handledning med checklista för miljöinspektörer för energitillsyn. Genomförande av 

inspektioner/ rådgivningsbesök på pro v för att öka kunskaper, prova checklistor och samordna 

bedömningsgrunder.  

Utvärdering av genomförda inspektioner/ rådgivningsbesök och justering av handledning med 

checklista. 

Rapportskrivning och kommunikation av projektresultat. 

 

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, energi- och klimatrådgivare, miljöstrateger. 
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Samverkan 

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

 

Projektet kommer att öka samverkan mellan miljöinspektörer, energi- och klimatrådgivare och 

miljöstrateger. Detta projekt kommer att pågå parallellt med det nationella projektet "Incitament för 

energieffektivisering" och projekten kommer att ha stor nytta av varandra och kontinuerliga 

avstämningar planeras. Verktygen i incitamentsprojektet kan testas och utvärderas kontinuerligt med 

hjälp av samverkansprojektet. EKR har stor kunskap om energiflödena hos olika verksamheter och 

hur man kan minska energianvändningen. Denna kunskap är viktig i projektet, men det råder idag 

viss osäkerhet kring i vilken utsträckning EKR kan samverka med inspektörer och miljöstrateger inom 

energiområdet och i specifika påverkansaktiviteter mot enskilda företag. Detta beror på regler om 

vilken verksamhet avfallstaxan kan finansiera i kommunen. Projektet kan lägga grunden för 

tydliggörande av roller och ökat samarbete framöver mellan dessa grupper i ett utvecklat 

energiarbete i länets kommuner 
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6. Handläggning i praktiken av förorenade massor 
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐   

Datum: 181019 

Förslagslämnare: Frida Petersen och Camilla Ternström, Länsstyrelsen Skåne 

(frida.petersen@lansstyrelsen.se, camilla.ternstrom@lansstyrelsen.se) 
 

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.  

 

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.  

mailto:frida.petersen@lansstyrelsen.se
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Syfte 

Underlätta svåra bedömning och göra tillsynen 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 

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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7. Uppdatering av ”Guide till kontroll av 

dricksvattenanläggningar” MSS 2016 
 

Projekt  ☐ 

Övrig aktivitet ☒ 

Datum: 2019-03-29 

 

 

Förslagslämnare: 

Caroline Elmstedt caroline.elmstedt@malmo.se, Elin Ulander elin.ulander@kfsk.se 

 

Projektnamn/rubrik: 

Uppdatering av Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar, framtagen inom MSS 2015 -2017 

 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

 

Miljöfarlig verksamhet ☐ 

Förorenad mark ☐ 

Kemikalier  ☐ 

Avlopp  ☐ 

 

Livsmedelskontroll ☐ 

Hälsoskydd  ☐ 

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) 

 

mailto:caroline.elmstedt@malmo.se
mailto:elin.ulander@kfsk.se
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Guiden togs fram inom ett Miljösamverkanprojekt, för att underlätta inspektörernas kontroll av 

dricksvatten och skapa samsyn mellan kommunerna i Skåne. Guiden blev vid framtagandet väl 

mottagen av inspektörerna och används vid planering och genomförande av dricksvattenkontroller.  

 

I februari 2017 anpassades Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2001:30) efter 

kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 om kvalitén på dricksvatten. Ändringarna berör 

huvudsakligen producenternas och tillhandahållare av dricksvatten och kommer att innebära 

förändringar i vilka krav som ställs på undersökningsprogrammen för att kontrollera 

dricksvattenkvaliteten.  

 

Den stora förändringen för miljöförvaltningarna är att alla verksamheter måste ha en faroanalys och 

att den ska fastställas av den kommunala kontrollmyndigheten.  

 

Även Livsmedelsverkets rapporteringspunkter har ändrats sedan framtagandet av Guiden. 

 

Syfte 

Guiden ska uppdateras enligt gällande lagstiftning samt anpassas efter livsmedelsverkets nuvarande 

rapporteringspunkter. En uppdatering av Guiden ska även omfatta bedömningar av faroanalys för 

små dricksvattenanläggningar. Med hjälp av Guiden ska det vara enklare för inspektörerna att 

planera och utföra sina kontroller och på lång sikt får vi en likvärdig kontroll i Skåne. 

 

Mål för projektet 

Målet är att det finns en uppdaterad Guide vilken är anpassad efter nuvarande lagstiftning. 

Inspektörerna använder Guiden i sin kontroll av dricksvattenanläggningar.  

 

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) 

 

checklista ☐  handledningsmaterial ☒  utbildning ☐ 

 

Övrigt: En projektgrupp bildas som går igenom nuvarande material och reviderar det som inte är 

aktuellt. Tanken är att strukturen i materialet (PowerPoint) ska behållas i den utsträckning det går. 

Projektgruppens arbete ska efterhand förankras i Dricksvattennätverket i Skåne.   
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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 som arbetar med kontroll av dricksvatten. 

 

Samverkan 

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

Nej. 

 

 

 

  



24(2) 

   

 

 
 

8. Vatten i Skåne; säkrare vattenskyddsområden i Skåne 

genom information, tillsyn och åtgärdsprogram  
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐   

Datum: 190417 

Förslagslämnare: Lena Åkesson lena.akesson2@helsingborg.se, Tommy Danielsson 

tommy.danielsson@kristianstad.se, Jeanette Schlaucher jeanette.schlaucher@lansstyrelsen.se, Jörgen 

Hanak jorgen.hanak@landskrona.se, och Ingela Valeur ingela.valeur@lansstyrelsen.se 

 

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 

skyddade, se över äldre vattenskyddsområden och bedriva systematisk tillsyn över 

vattenskyddsområdena med mera.  

mailto:lena.akesson2@helsingborg.se
mailto:tommy.danielsson@kristianstad.se
mailto:jeanette.schlaucher@lansstyrelsen.se
mailto:jorgen.hanak@landskrona.se
mailto:ingela.valeur@lansstyrelsen.se
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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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9 Kontroll av animaliska biprodukter 
 

Verksamhetsplan år 2019 ☒ Verksamhetsplan år 2020 ☒ 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐   

Datum: oktober 2018 

Förslagslämnare: Hässleholms kommun, anna-lena.waldemarsson@hassleholm.se 

(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. 

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 

mailto:anna-lena.waldemarsson@hassleholm.se
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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) 

 

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? 

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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10.  Förstudie och kontrollprojekt inom dagvattentillsyn – 

INTE PROJEKT 
  

Projekt  ☐ 

Övrig aktivitet ☐ 

Datum: 2019-04-08 

 

 

Förslagslämnare: Anna-Karin Åkesson, anna-karin.akesson@kristianstad.se, Kristianstads kommun 

(namn, e-postadress och kommun) 

 

Projektnamn/rubrik:  

Förstudie och kontrollprojekt inom dagvattentillsyn 

Ange vilka tillsynsområden som berörs:  

 

 

Miljöfarlig verksamhet ☒ 

Förorenad mark ☐ 

Kemikalier  ☐ 

Avlopp  ☒ 

Livsmedelskontroll ☐ 

Hälsoskydd  ☐ 

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) 

 



29(2) 

   

Det genomfördes ett dagvattenprojekt inom ramen för MSS för ett par år sedan. Det projektet 

bestod av två delar – en utbildningsdel och en tillsynsdel. I utbildningsdelen deltog många kommuner 

medan det i tillsynsdelen bara var ett fåtal. Tillsynsområdet upplevs av många som svårt och diffust, 

samtidigt som det är viktigt för att inte få negativ påverkan på recipienterna från dagvattenutsläpp. 

Projektgruppen såg behov av att gå vidare med ett uppföljande tillsynsprojekt, t.ex. under 2020. 

Nationellt har man de senaste åren arbetat med utredningar kring dagvatten, bl.a. gällande 

ansvarsfördelning mellan olika myndigheter.  

 

Det har varit/är oklart om och vilka dagvattenanläggningar som är anmälningspliktiga. Detta ger ett 

osäkert rättsläge där kommunerna hanterar frågan olika. 

 

Syfte 

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

 

Syftet med projektet är att stärka kommunerna i tillsynen på dagvatten och hur man ska se på 

dagvattenanläggningarna. Det finns behov av att stärka kompetensen kunskapsmässigt och också 

genom att skapa samsyn över länet. 

För att få ett avgränsat och greppbart projekt, föreslås det avgränsas till kommunala 

dagvattenanläggningar (såväl ledningsnät som ev reningsanläggningar). Genom att kunskap och 

erfarenhet byggs upp gällande dessa anläggningar, får vi beredskap också för tillsyn på privata 

anläggningar. 

Planfrågor gällande dagvatten omfattades delvis i det förra projektet, men föreslås utelämnas denna 

gång. Detta både för att responsen var rel låg kring detta senast och för att inte få ett för omfattande 

projekt. 

Genom ett handfast tillsynsprojekt kring dagvatten, är vår förhoppning att flertalet kommuner i 

större utsträckning skulle komma igång med tillsyn på dagvatten, liksom att positiva erfarenheter 

delas från den tillsyn som redan har gjorts i flera kommuner. Detta skulle leda till miljönytta liksom 

en ökad rättssäkerhet genom att kommunerna arbetar på liknande sätt med tillsynsområdet. 

Mål för projektet 

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

beskriv det slutliga resultatet)  

 

• En revidering av den checklista som togs fram i förra dagvattenprojektet. 

• En halv- eller heldagsutbildning kring checklistan och praktisk tillsyn, liksom en 

kunskapsuppdatering och omvärldsbevakning kring vad som hänt inom dagvattenområdet 

bl.a. nationellt de senaste åren. 

• En ”lathund” tas fram för dagvattenanläggningar med förslagsvis följande innehåll: Begrepps 

förklaringar, Lagrum, Anmälan enligt MB samt Egenkontroll (miniminivå). 

• Minst hälften av kommunerna deltar på utbildning och kontrollprojekt, så att det blir en 

allmän satsning på dagvattentillsyn i länet med den miljönytta som det skulle medföra. 
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• Ev en enkel sammanställning av den tillsyn som görs i kommunerna och vilka erfarenheter 

och slutsatser som dras från projektet.  

 

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) 

 

checklista ☒  handledningsmaterial ☐  utbildning ☒ 

 

Övrigt: Lathund 

 

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. På utbildningsdagen skulle det ev kunna vara aktuellt att även bjuda in 

verksamhetsutövarna inom kommunalt dagvatten (VA-sidan). 

Samverkan 

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

Nej, inte vad vi ser nu. 
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11. Tillsyn av U-verkstäder och tvättar med brister – INTE 

PROJEKT 
 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

Datum: 2019-04-09 

 

 

Förslagslämnare: 

(namn, e-postadress och kommun) 

 

Suzanne Hayling, suzanne.hayling@kristianstad.se 

 

 

Projektnamn/rubrik: 

 

Tillsyn på U-verkstäder och tvättar med brister 

 

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

 

 

Miljöfarlig verksamhet ☒ 

Förorenad mark ☐ 

Kemikalier  ☒ 

Avlopp  ☒ 

Livsmedelskontroll ☐ 

Hälsoskydd  ☐ 

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) 

Tillsynen på små verkstäder och fordonstvättar är många gånger svår mot bakgrund av att 

kunskapsnivån och även ofta språkkunskaperna är låga och resurserna små. Det finns ett 

projektmaterial från 2013 som tar upp hur det bör fungera i en fordonsverkstad/fordonstvätt. 

Vägledning önskas för hur vi ska hantera de företag som ligger långt ifrån målen, det vill säga, de 
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verksamheter som har allra lägst kunskapsnivå och miljömedvetenhet (flest brister). Vilka krav är 

rimligt att ställa och hur ska vi motivera dem att genomföra åtgärder? Ofta är ett föreläggande enda 

vägen att gå eftersom det ofta saknas intresse av att uppfylla miljökrav. 

 

Exempel på frågor: Ska tillsyn göras tätare hos företag med många brister eller ska de åtgärda de 

flesta bristerna omgående? Hur mycket information ska vi ge om kunskapen saknas helt? Bör 

verksamheten istället ta reda på information på annat sätt? Vilken omfattning av lackering är rimlig 

för att vi ska kräva att lackbox används? Ska vi kräva 5-årskontroll av alla oljeavskiljare, även de som 

installerades före standarden? Hur många tvättar om året är rimligt för att vi ska kräva byte av 

oljeavskiljare klass II till klass I? 

 

 

Syfte 

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

 

Få tips om hur tillsynen bäst kan genomföras på dessa verksamheter, liksom samsyn i länet kring var 

ribban ska läggas och hur den successivt ska kunna höjas. Det vore bra att ha en gemensam 

prioriteringslista för brister. 

Ev ta fram gemensamt infomaterial. 

 

Mål för projektet 

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

beskriv det slutliga resultatet)  

 

• Kunskapsnivån hos verksamheterna med lägst kunskap ökar 

• Nätverk och samsyn för de handläggare som arbetar med detta i länet 

• Konkreta tips på hur tillsynen kan genomföras effektivt och med så stor miljönytta som 

möjligt 

 

 

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) 

 

checklista ☐  handledningsmaterial ☒  utbildning ☒ 

 

Övrigt: Ev infomaterial att dela ut till verksamheter. 
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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) 

 

 

  



34(2) 

   

 

 

 

12.  Tillsynsvägledning skönhetssalonger –Parkeras till 

2021 
 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

Datum: 2019-04-17 

 

 

Förslagslämnare: 

Kenneth Kallin, kenneth.kallin@landskrona.se, 0418-47 06 71 

 

 

 

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. 

mailto:kenneth.kallin@landskrona.se
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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. 

 


