
ENKÄTFRÅGOR - MILJÖSAMVERKAN 

SKÅNE VERKSAMHETSPLAN 2022  

Projektförslagen i enkäten formuleras i en kort beskrivning vid respektive fråga, för utförligare version 

se bilaga 1; Projektförslag MSS 2022. 

Enkäten består av 9 projektförslag. Varje projekt ska poängsätts på en skala 0 - 3 poäng, för 

respektive organisations bedömning av angelägenhet att ta med projekten i Miljösamverkan Skånes 

projektplan 2021. 

3 = mycket intressant, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet (t.ex. vid en tillsynskampanj)  

0 = ointressant för oss 

Sist i enkäten finns det plats för övriga kommentarer om Miljösamverkans verksamhetsplanering. 

Eventuella frågor kan ställas till Elin Ulander elin.ulander@skaneskommuer.se 0728-85 47 56 eller  

Niklas Hansson niklas.hansson@lansstyrelsen.se 010-22 41 364 

Enkäten besvarad av 

Organisation (kommun, länsstyrelsen, miljöförvaltning, etc.):       

Kontaktperson:       

E-post:       

Telefonnummer:       

Projektförslag 2022:1 Projekt om minskad klimatpåverkan med energitillsyn 

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 

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 



Poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet: 

 

Projektförslag 2022:2 Projekt om tillsyn av tatueringsfärger 

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.  

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet: 

 



 

Projektförslag 2022:3 Projekt om miljötillsyn på livsmedelsverksamheter 

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. 

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet: 

 

Projektförslag 2022:4 Tillsyn av det kommunala vattenledningsnätet 

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.  

 

 



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. 

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet: 

 

Projektförslag 2022:5 Projekt om tillsyn över kommunalt spillvattennät 

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.  

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet: 

 



 

Projektförslag 2022:6 Projekt om tillsyn av IED-anläggningar och verksamhetens 

miljöledningssystem 

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”. 

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Din poängsättning 

  3   2   1   0 

 Ev. kommentar till projektet: 

 

Projektförslag 2022:7 Projekt om hur vi kan göra tillsyn som är bra för miljön hos mindre 

hästhållare 

 

 



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? 

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Din poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet; 

 

Projektförslag 2022:8 Projekt om vägledningar om 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 

tillsynsarbetet. Aktiviteter inom projektet föreslås vara studiebesök, handledningsmaterial och 

checklistor. 

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Din poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet: 

 



 

Projektförslag 2022:9 Projekt om minska läckage från växtskyddsmedel 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. 

3= mycket intressant för oss, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 

2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet  (t.ex. vid en tillsynskampanj) 

0 = ointressant för oss 

Din poängsättning 

  3   2   1   0 

Ev. kommentar till projektet: 

 

Övriga kommentarer angående Miljösamverkan Skånes verksamhetsplanering: 
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