Miljösamverkan Skåne förslag inför VP 2022
BILAGA 1
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Förslag på projekt inför vp 2022

Projektnummer
2022:1

Projektnamn
Minskad klimatpåverkan med
energitillsyn

2022:2

Tillsyn av tatueringsfärger

2022:3

Miljötillsyn på
livsmedelsverksamheter

2022:4

Tillsyn av det kommunala
vattenledningsnätet

Innehåll – projektbeskrivning finns sist i dokumentet
Det håller just nu på att tas fram fler branschspecifika vägledningarna för energitillsyn nationellt, dessa (och tidigare
framtagna) bör spridas och användas. Projektet ska också genom tex workshops sprida erfarenheter och förslag på
beslutsformuleringar från kommuner som kommit igång med aktiv energitillsyn samt diskutera samsyn kring krav och
åtgärder inom energitillsyn i. Projektet ska också uppmuntra till att arbeta in energitillsyn i relevanta styrdokument,
planer och checklistor
Många tatuerare tror att i och med att leverantören har anmält sig till Läkemedelsverkets register är färgerna godkända.
När vi sen ställer krav på att de ska visa att de färger som de injicerar uppfyller kraven har de i många fall mycket svårt
att få analysprotokoll och andra dokument som visar detta. Informera Läkemedelsverket om planerad tillsyn hos
tatuerare samt höra om deras planer på tillsyn av färgleverantörer.
Ta fram checklista för tillsyn.
Ta fram information till kunder och sprida detta i lämpliga forum.
Utföra tillsyn av färger hos tatuerare under ett antal veckor. Förbjuda alla färger som inte har spårbart underlag som
visar att de uppfyller gällande krav.
Sammanställa resultatet och påtala brister hos leverantörerna för Läkemedelsverket.
Problem kring gränsdragning av vilka verksamheter som omfattas av yrkesmässig industriell tillverkning av livsmedel,
gäller främst förpackare av livsmedel.
Gemensamt synsätt mellan kommuner. Likvärdig tillsyn och tydligare för verksamhetsutövare om de omfattas av
anmälningsplikt enligt miljöbalken.
Komma fram till ett gemensamt ställningstagande kring vilka verksamheter som omfattas av anmälningsplikt.
Utbildning, framtagande av gemensamt material
Vattenledningsnätet är i många kommuner gammalt och börjar få brister. Problem på ledningsnätet (distributionen) kan
få stora hälsoeffekter. Kunskapen om ledningarnas status är i många fall också bristfällig/otillräcklig. Projektets syfte är
att få till en förbättrad och mer likvärdig tillsyn av vattenledningsnätet samt en ökad kunskap.
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2022:5

Tillsyn över kommunalt
spillvattennät

2022:6

Tillsyn av IED-anläggningar och
verksamhetens miljöledning
(BAT 1)

2022:7

Hur kan vi göra tillsyn som är bra
för miljön hos mindre hästhållare

2022:8

Vägledningar om
förbränningsanläggningar

2022:9

Minska läckage från
växtskyddsmedel i växthus

Sida 2 av 19

Detta kommer bidra till ett säkrare dricksvatten, både på kort och- lång sikt, vilket är av stor vikt för människors hälsa.
Den primära målgruppen är livsmedelsinspektörer som jobbar med tillsyn av dricksvattennätet.
Projektet kommer även underlätta lagefterlevnaden för verksamhetsutövare och politiker inom VA-området genom
ökad kunskap och tydligare krav från tillsynsmyndigheten.
Det finns i många kommuner ett åldrande spillvattennät. Driftstörning och klimatförändringar med häftig nederbörd kan
med för bräddningar. Det är en komplicerad tillsyn och troligtvis bristfällig tillsyn i en del kommuner
Samsyn mellan kommunerna, minska utsläpp
Samsyn och uppmärksamhet kring problematik med bräddning.
Utbildning – workshop, tillsynsvägledning.
På ett samverkansmöte för tillsyn av livsmedelsindustrier diskuterades BAT-slutsatser för livsmedelsindustrier och flera
kommuner efterfrågar en checklista för tillsyn av BAT 1 som gäller verksamhetens miljöledning, vilket delvis är nytt för
oss i och med att kraven enligt BAT 1 går längre än den kontroll som sker av egenkontrollen. Eftersom BAT 1 definieras
liknande för flera branscher så tänker vi att detta kunde vara lämpligt som tillsynsprojekt.
Workshop för diskussion och tolkning av BAT 1 och checklista för tillsyn.
Ev. samverkan med Miljösamverkan Sverige och deras projekt ”Att leva med BAT-slutsatser”.
Ridbanor finns på många hästanläggningar och stora stall. Ofta finns det anlagda ridbanor men vad finns det i materialet
på underlaget. Kabelflis och HA-oljor och ev. metaller har i alla fall tidigare ingått då det är ett sviktande material. Hur
ser det ut i verkligheten? Projektet utförs för att få en bild över hur det ser ut och ev. urlakning. Är det lämpliga
material? Ridbanor på VSO-är det lämpligt? Krav på underlag?
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 tillsynsarbetet. Aktiviteter inom projektet föreslås vara
studiebesök, handledningsmaterial och checklistor.
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.

2022:1
Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2022
Förslagslämnare:
(namn, e-postadress och kommun)
Länsstyrelsen Skåne

Projekt
Övrig aktivitet ☐

☒

Projektnamn/rubrik:
Minskad klimatpåverkan med energitillsyn
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☒
☐
☐
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☒
☐

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
Klimatförändringarna är ett av de mest allvarliga miljöhoten. Det krävs insatser på många områden för
att uppnå klimatmål och -avtal. Energihushållning är en viktig del och dessutom ett tydligt krav enligt
miljöbalken. Miljötillsynen har en viktig roll när det gäller att följa upp att det kravet efterlevs. För att
klara en omställning finns inte utrymme att använda energi på ett ineffektivt sätt eller vänta med att
byta ut onödiga fossila energikällor. Tillsynen på energiområdet varierar mellan kommunerna och det
är ett område som behöver prioriteras.
Syfte
Det övergripande målet är att minska onödig energianvändning och få verksamheter att bedriva ett
medvetet, kontinuerligt energiarbete genom en aktiv tillsyn. Syftet med projektet är att energitillsyn
ska bli en självklar del av miljöbalkstillsynen, att kommunerna kan byta erfarenheter på
energitillsynsområdet och att större samsyn kring rimliga krav uppnås.
Mål för projektet/aktiviteten
En välintegrerad och effektiv energitillsyn där verksamheters energianvändning, besparingsåtgärder
och aktiva energiarbete är en naturlig del av den vanliga tillsynen samt finns med i tillsynsplaner och
verksamhetsmål.

Aktiviteter inom projektet
Det håller just nu på att tas fram fler branschspecifika vägledningarna för energitillsyn nationellt, dessa
(och tidigare framtagna) bör spridas och användas. Projektet ska också genom tex workshops sprida
erfarenheter och förslag på beslutsformuleringar från kommuner som kommit igång med aktiv
energitillsyn samt diskutera samsyn kring krav och åtgärder inom energitillsyn i. Projektet ska också
uppmuntra till att arbeta in energitillsyn i relevanta styrdokument, planer och checklistor.

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare)
Tillsynspersonal och miljöchefer på kommunerna. Tillsynspersonalen ska använda checklistor,
beslutsförslag mm som sammanställs, samt delta i workshops kring gjorda erfarenheter i energitillsyn.
Cheferna behöver involveras för att lyfta och integrera energitillsyn i tillsynsplaner och måldokument.

Övriga kommentarer
De senaste åren har Energimyndigheten drivit projektet Incitament för energieffektivisering (IEE) och
många kommuner har fått utbildning, material och stöd för att öka tillsynen på energiområdet, varför
det är en bra tid att lyfta vikten av energitillsyn som en integrerad del i MBtillsynen.

2022:2
Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2022
Förslagslämnare:
(namn, e-postadress och kommun)
Miljöförvaltningen Helsingborg

Projekt
Övrig aktivitet ☐

☒

Projektnamn/rubrik:
Tillsyn av tatueringsfärger
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☐
☒
☒
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☐
☐

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka
problem finns idag som behöver tas hand om)
Många tatuerare tror att i och med att leverantören har anmält sig till Läkemedelsverkets register är
färgerna godkända. När vi sen ställer krav på att de ska visa att de färger som de injicerar uppfyller
kraven har de i många fall mycket svårt att få analysprotokoll och andra dokument som visar detta.
Redovisar de dokument går det inte alltid att se spårbarheten till deras färg. Med tanke på att
Läkemedelsverkets stickprovsanalyser har visat på omfattande problem med föroreningar (PAH,
aromatiska aminer och tungmetaller) i tatueringsfärger på den svenska marknaden innebär det att
många kunder utsätts för farliga färger. Läkemedelsverket har dock än så länge inte ställt krav på
leverantörerna att visa egna underlag som styrker att de färgbatcher som de säljer uppfyller kraven.

Syfte
(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge)
Genom gemensamma aktiviteter göra problemet synligt för allmänhet och bransch och för att
förhoppningsvis få tillsyn av färgleverantörerna prioriterad hos Läkemedelsverket (om det år 2022
fortfarande inte är det).
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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)
Säkrare färger för kunderna.
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.)
Informera Läkemedelsverket om planerad tillsyn hos tatuerare samt höra om deras planer på tillsyn av
färgleverantörer.
Ta fram checklista för tillsyn.
Ta fram information till kunder och sprida detta i lämpliga forum.
Utföra tillsyn av färger hos tatuerare under ett antal veckor. Förbjuda alla färger som inte har spårbart
underlag som visar att de uppfyller gällande krav.
Sammanställa resultatet och påtala brister hos leverantörerna för Läkemedelsverket.
Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare)
(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen
involveras? Är det internt/externt projekt?)
Se ovan.
Samverkan
(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall)
Läkemedsverket, kommunikatörer.
Övriga kommentarer
Eftersom det diskuteras EU-gemensamma regler är det viktigt att följa när dessa beräknas träda i kraft
(eventuellt 2021).
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2022:3
Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2022
Förslagslämnare:
(namn, e-postadress och kommun)
Miljöförvaltningen Helsingborg

Projekt
Övrig aktivitet ☒

☐

Projektnamn/rubrik:
Miljötillsyn på livsmedelsverksamheter
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☒
☐
☐
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☐
☐

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka
problem finns idag som behöver tas hand om)
Problem kring gränsdragning av vilka verksamheter som omfattas av yrkesmässig industriell
tillverkning av livsmedel, gäller främst förpackare av livsmedel.
Syfte
(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge)
Gemensamt synsätt mellan kommuner. Likvärdig tillsyn och tydligare för verksamhetsutövare om de
omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken.
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)
Komma fram till ett gemensamt ställningstagande kring vilka verksamheter som omfattas av
anmälningsplikt.

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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Utbildning, framtagande av gemensamt material.

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)

Övriga kommentarer
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2022:4
Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2022
Förslagslämnare:
(namn, e-postadress och kommun)
Kristianstads kommun

Projekt
Övrig aktivitet ☐

☒

Projektnamn/rubrik:
Tillsyn av det kommunala vattenledningsnätet
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☐
☐
☐
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☒
☐
☒

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka
problem finns idag som behöver tas hand om)
Vattenledningsnätet är i många kommuner gammalt och börjar få brister. Problem på ledningsnätet
(distributionen) kan få stora hälsoeffekter. Kunskapen om ledningarnas status är i många fall också
bristfällig/otillräcklig.
Det saknas en tydlig vägledning för hur kommunernas tillsynsmyndighet ska agera för att bedriva en
effektiv tillsyn . Vilka krav är rimliga att ställa på egenkontroll, rutiner, underhåll, materialval samt
utbytestakten för ledningarna?
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Syfte
(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge)
Projektets syfte är att få till en förbättrad och mer likvärdig tillsyn av vattenledningsnätet samt en
ökad kunskap.
Detta kommer bidra till ett säkrare dricksvatten, både på kort och- lång sikt, vilket är av stor vikt för
människors hälsa.

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)
Projektet ska leverera kunskap och handläggarstöd (inklusive checklistor) till kommunernas
inspektörer om vilka krav som är rimliga att ställa vid tillsynen. Mer kunskap och tydlighet från
tillsynsmyndigheten kommer också öka kunskapen hos verksamhetsutövarna och ansvariga politiker.
Förhoppningen är att detta projekt ska leda till ett säkrare dricksvatten och minskade problem
orsakade av brister i ledningsnätet, både på kort och lång sikt!
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.)
-

Handledningsmaterial/handläggarstöd
Checklistor
Utbildningsdag

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare)
(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen
involveras? Är det internt/externt projekt?)
Den primära målgruppen är livsmedelsinspektörer som jobbar med tillsyn av dricksvattennätet.
Projektet kommer även underlätta lagefterlevnaden för verksamhetsutövare och politiker inom VAområdet genom ökad kunskap och tydligare krav från tillsynsmyndigheten.
Samverkan
(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall)
Möjligen samverkan med Svenskt vatten och SKR.

Övriga kommentarer
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2022:5
Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2022
Förslagslämnare:
(namn, e-postadress och kommun)
Miljöförvaltningen Helsingborg

Projekt
Övrig aktivitet ☒

☐

Projektnamn/rubrik:
Tillsyn över kommunalt spillvattennät
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☒
☐
☐
☒

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☐
☐

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka
problem finns idag som behöver tas hand om)
Det finns i många kommuner ett åldrande spillvattennät. Driftstörning och klimatförändringar med
häftig nederbörd kan med för bräddningar. Det är en komplicerad tillsyn och troligtvis bristfällig
tillsyn i en del kommuner.
Syfte
(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge)
Samsyn mellan kommunerna, minska utsläpp
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)
Samsyn och uppmärksamhet kring problematik med bräddning.

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.)
Utbildning - workshop

MSS förslag vp 2021 12(2)

Tillsynsvägledning,

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare)
(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen
involveras? Är det internt/externt projekt?)
Miljöhandläggare i kommuner och på länsstyrelsen
Samverkan
(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall)

Övriga kommentarer
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2022:6
Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2022
Förslagslämnare:
(namn, e-postadress och kommun)
Länsstyrelsen Skåne
Projekt
Övrig aktivitet ☐

☒

Projektnamn/rubrik:
Tillsyn av IED-anläggningar och verksamhetens miljöledning (BAT 1)
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☒
☐
☐
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☒
☐

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka
problem finns idag som behöver tas hand om)
På ett samverkansmöte för tillsyn av livsmedelsindustrier diskuterades BAT-slutsatser för
livsmedelsindustrier och flera kommuner efterfrågar en checklista för tillsyn av BAT 1 som gäller
verksamhetens miljöledning, vilket delvis är nytt för oss i och med att kraven enligt BAT 1 går längre
än den kontroll som sker av egenkontrollen. Eftersom BAT 1 definieras på liknade sätt för flera
branscher så tänker vi att detta kunde vara lämpligt som ett tillsynsprojekt.
Syfte
(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge)
Genom att gemansamt arbeta med BAT 1 ges stöd för tillsynen och skapar förutsättningar för
likvärdig tillsyn inom ett område som är nytt för oss som tillsynsmyndigheter
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)
Projektet ska ge stöd och vägledning för tillsyn av verksamheters egenkontroll och
miljöledningssystem. I projektet kan frågan om vilka delar ett miljöledningssystem enligt BAT 1
kräver besvaras.
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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.)
Workshop för diskussion och tolkning av BAT 1 och checklista för tillsyn.

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare)
(För vem ska projektet/aktiviteten göras? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen
involveras? Är det internt/externt projekt?)
Handläggare och inspektörer för IED-anläggningar i länet
Samverkan
(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall)
Ev samverkan med Miljösamverkan Sverige och deras projekt "Att leva med BAT-slutsatser"

Övriga kommentarer
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2022:7
Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2022
Förslagslämnare:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Projekt
Övrig aktivitet ☐

☒

Projektnamn/rubrik:
Hur kan vi göra tillsyn som är bra för miljön hos mindre hästhållare
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☐
☐
☐
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☒
☐

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
Ridbanor finns på många hästanläggningar och stora stall. Ofta finns det anlagda ridbanor men vad
finns det i materialet på underlaget. Kabelflis och HA-oljor och ev metaller har i alla fall tidigare
ingått då det är ett sviktande material. Hur ser det ut i verkligheten?
Syfte
För att få en bild över hur det ser ut och ev urlakning. Är det lämpliga material? Ridbanor på VSO-är
det lämpligt? Krav på underlag?
Mål för projektet/aktiviteten
Bättre för miljön med mindre urlakning.

Aktiviteter inom projektet
Checklistor, handledningsmaterial.
Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare)
Hästgårdar med ridbanor.
Samverkan
Övriga kommentarer

2022:8
Projekt och vägledning om förbränningsanläggningar
Förslagslämnare:
Miljöförvaltningen Hörby

Projekt
Övrig aktivitet ☐

☒

Projektnamn/rubrik:
Värmeverk/Energianläggningar/Förbränningsanläggningar
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☒
☐
☐
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☐
☐

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
Projektidén grundar sig i brist och avsaknad av tillsynsvägledning och ny lagstiftning inom området
har nyligen trätt i kraft.
Syfte
Syftet med projektidén är att öka kompetensen och kunskapen hos miljöinspektörer.
Mål för projektet/aktiviteten
Målet med projektidén är att ta fram underlag och vägledning som kan stötta miljöinspektörer i sitt
tillsynsarbete för dessa verksamheter.
Aktiviteter inom projektet
Aktiviteter som är lämpliga att genomföra inom projektet är att ta fram checklistor och
handledningsmaterial och eventuellt planera en dag för studiebesök på en förbränningsanläggning.
Syftet med studiebesöket är att inspektörer ska få kunskap om system och förbränningsprocess då
detta gås igenom mer detaljerat av en sakkunnig, till exempel.

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare)
Målgruppen är miljöinspektörer som arbetar med tillsynsobjekt som rör projektidén.

Samverkan
Kompetensen/samverkan kan finnas hos bl.a. verksamhetsutövare men också andra vägledande
myndigheter som länsstyrelsen och naturvårdsverket.
Övriga kommentarer

2022:9
Projekt om att minska läckage från bekämpningsmedel i
växthus 2021
Förslagslämnare:
(namn, e-postadress och kommun)
Länsstyrelsen Skåne
Projekt
Övrig aktivitet ☐

☒

Projektnamn/rubrik:
Tillsyn för att hindra läckage från bekämpningsmedel från växthus
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöfarlig verksamhet
Kemikalier
Hälsoskydd
Avlopp

☒
☐
☐
☐

Livsmedel
Dricksvatten
Lantbruk
Vattenförvaltning

☐
☐
☐
☒

_______________________________________________________________________________
Bakgrund
(Beskriv kortfattat varför projektet är viktigt och varför idéen till projektet finns. Beskriv vilka problem
finns idag som behöver tas hand om)
I en miljöövervakningsstudie gjord av Länsstyrelsen år 2018 analyserades bekämpningsmedel
nedströms sju växthus i Skåne. Syftet var att undersöka läckage av bekämpningsmedel. Det var en
uppföljning av en studie Sveriges Lantbruksuniversitet genomförde 2008, där läckage konstaterades.
Syftet var undersöka om läget hade förbättrats sedan 2008 eftersom flera informations- och
tillsynskampanjer hade genomförts som ett resultat av den tidigare studien. Studien år 2018 visar att det
fortfarande sker betydande läckage från växthus. Nästa steg är att verksamheterna kartlägger
vattenflödena i växthusen för att upptäcka riskområden och riskmoment för läckage och att de gör en
åtgärdsplan för att åtgärda läckagen.
Syfte
(Beskriv varför projektet/aktiviteten ska genomföras och vilka effekter det kan ge)

Syftet är att minska läckage av bekämpningsmedel från växthus, så att negativa effekter på
vattenekosystem och pollinatörer som bin undviks.
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)
Målet är att de flesta växthusodlare i Skåne ska kartlägga vattenflödena i sina växthus för att upptäcka
riskområden och riskmoment för läckage och att göra en åtgärdsplan för att åtgärda läckagen. Målet är
att läckaget ska minska senast 2022 enligt följande: Tillsynen genomförs sommaren 2021.
Åtgärdsplanen lämnas in av verksamheten december 2021. Åtgärderna genomförs och effekterna i form
av minskat bekämpningsmedelsläckage ses redan växtsäsongen 2022.
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.)
Samverkansgruppen får själva diskutera och bestämma vad som behövs för en lyckad tillsyn och för att
en ändamålsenlig åtgärdsplan ska presenteras av verksamheten. Kanske detta inkluderar en mall för
åtgärdsplan och vägledning för bekämpningsmedelsanalys före och efter åtgärderna för att konstatera att
läckage har minskat.

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 kommunen, då växthus är en C-verksamhet.
Samverkan
(Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet, ange vilka i så fall)
Jordbruksverket, Hushållningssällskapet

Övriga kommentarer

