
  2022-07-05 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2023 

Styrgruppens beslut den 30 maj 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetsplan 2023 
Miljösamverkan Skånes styrgrupp har, utifrån beredningsgruppens förslag, beslutat om verksamhetsplanen för 2023 (den 30 maj 2022). Projekten beskrivs 

översiktligt i projektbeställningarna. Utförligare projektbeskrivningar kommer att skrivas av respektive projektgrupp. Förfrågan om att delta i projektgrupper 

skickas ut i september 2022. Projekten är i första hand ettåriga, men kan förlängas vid behov om projektet innehåller en tillsynsperiod. 

Förutom planerade projekt och aktiviteter finns det beredskap för att inkludera tillsynsprojekt från den nationella tillsynsstrategin eller andra aktuella 

händelser som uppkommer under året.  

Verksamhetsplanen finns även på Miljösamverkan Skånes hemsida Hem - Miljösamverkan Skåne (miljosamverkanskane.se), där eventuella uppdateringar 

görs. På hemsidan finns även rutiner för våra projekt.  

Projekt 

Projektnamn Tillsyns-
projekt 

Projektstart Kommentar Innehåll – projektbeställningarna finns sist i 
dokumentet 

Projekt med start 2023     

Egenkontroll fastighetsägare - revidering Nej Maj  Revidering av projektmaterial 
från 2008 Egenkontroll för 
fastighetsägare 2008 -2009 - 
Miljösamverkan Skåne 
(miljosamverkanskane.se) 

Ett informationsmaterial som riktar sig speciellt till 
fastighetsägare. Syftet med informationsmaterialet är 
att underlätta för fastighetsägaren vid egenkontroll 
samt att ge en bra information om vilka lagar och 
förordningar som denne är skyldig att efterleva. 
Informationen har utformats som informationsblad 
där varje blad har information om en speciell 
företeelse.  

Förvaring och hantering av gödsel 
 

Nej Februari  Idéen med projektet är att kartlägga de vanligaste 
problemen som uppstår med gödselförvaringen för att 
se vilka problem som återkommer. Genom att 
kartlägga problemen kan tillsynen på gödsel fokusera 
på att åtgärda de vanligast förekommande 
problemen. 

https://miljosamverkanskane.se/
https://miljosamverkanskane.se/egenkontroll-for-fastighetsagare-2008-2009/
https://miljosamverkanskane.se/egenkontroll-for-fastighetsagare-2008-2009/
https://miljosamverkanskane.se/egenkontroll-for-fastighetsagare-2008-2009/
https://miljosamverkanskane.se/egenkontroll-for-fastighetsagare-2008-2009/
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Illegal avfallshantering 
 

Nej Maj Kunskapshöjande projekt för 
att upptäcka illegal 
avfallshantering 

Effekten av en kunskapshöjning och ett likriktat 
arbetssätt blir fler upptäckta fall av illegal 
avfallshantering och därmed en minskning av negativ 
påverkan på miljön.  

Strandskyddstillsyn 
 

Ja Februari  Tillsyn är viktigt utifrån rättssäkerhet och 
likabehandling. De flesta fastighetsägare respekterar 
strandskyddet, söker dispens om de vill bygga till, och 
rättar sig efter det beslut de fått. Men det finns också 
de fastighetsägare som går utanför sin tomtplats och 
inkräktar på det allmänna intresset som strandskyddet 
utgör. Att upptäcka överträdelser i tid är angeläget 
eftersom det bli svårare att förelägga om rättelse ju 
längre tid som passerat och fastigheten kanske t.o.m 
bytt ägare.  
En strand som tagits i anspråk och där man inte kan 
förelägga om rättelse är förlorad och privatiserad för 
alltid.  
Målet är att alla kommuner bedriver 
strandskyddstillsyn i någon omfattning. 

Projekt som fortsätter från vp 2022     

Massor 
 

 Löpande fram 
till 
projektstart 

Nätverket träffas digitalt en 
gång per månad. Startar i 
projektform när vägledningen 
från Naturvårdsverket är 
färdig.  

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. På Naturvårdsverkets hemsida finns det 
information om vad som är på gång inom 
avfallsområdet 
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Projekt skönhetssalonger 
 

Nej April 2022-
mars 2023 

 Syftet är att projektet ska leda till att det enklare går 
att göra en bedömning av de risker som olika 
behandlingar och olika verktyg som används vid 
behandlingarna innebär. Projektet ska skapa samsyn 
kring bedömningar av risker för att inspektörerna 
enkelt ska kunna handlägga anmälningarna och veta 
vilka verksamheter som är anmälningspliktiga. 
Projektet ska även skapa en tydlighet av 
kommunernas tillsynsansvar.  

Tillsyn av tatueringsfärger 
 

Ja Juni 2022 – 
Maj 2023 

 Genom projektet ska vi skapa gemensamma 
bedömningsgrunder och hitta en arbetsmetod för att 
kunna se att kraven på bland annat märkningen av 
färgerna uppfylls. Vi ska också ta fram information 
som verksamhetsutövaren kan ge till sina kunder.  

 

Tematimmar 
Styrgruppen har beslutat att vi ska arrangera ett par tematimmar per termin. Tematimmarna ska, som namnet säger, vara en timme och innehålla till 

exempel en kortare utbildning, en föreläsning som hålls av en nischad inspektör eller liknande. Ämnena för två av tillfällena är beslutade, övriga bestäms 

utifrån behov.  

Digitala tematimmar Tid Kommentarer 

Minskat läckage av 
bekämpningsmedel från 
växthus 

Våren Helsingborg kan bidra med input 

Nedskräpning längst vägar 
 

Hösten  Förslag på föreläsare är Trafikverket 

Andra aktuella ämnen  Vid behov  
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Planerad utbildning (ej inom projekt) 

 

Övriga aktiviteter 
Vad Hur Vem / ansvarig Frekvens 

Drift av hemsidan Löpande. På hemsidan ska finnas tidigare 
framtaget projektmaterial, information och 
material från pågående projekt, kalender etc.  

Verksamhetsledare löpande 

Nätverk - dricksvatten Samverkan för inspektörer med ansvar för 
dricksvattenkontroll. 

Verksamhetsledare mha Sjöbo 
miljöförvaltning 

2 gånger per år 

Nätverk - hälsoskydd Samverkan för hälsoskyddsinspektörer. Verksamhetsledare mha tillfällig 
planeringsgrupp 

1 gång per år 
Hälsoskyddsdag eller 
hälsoskyddsinternat 

Nätverk - bassängbad Samverkan för inspektörer med ansvar för 
bassängbad. Nätverket är kopplat till projekt 
om bassängbad, och ska utvärderas efter 
projektets avslut.  

Verksamhetsledare mha 
projektgrupp 

Löpande i Teams 

Länsmöte för livsmedelskontroll Samverkan för livsmedelsinspektörer. 
Länsstyrelsen ska delta vid planeringen och 
information från Livsmedelsverket är 
huvudpunkten på dagordningen.  

 2 gånger per år 
 

Nätverk - miljöchefer Samverkan för miljöchefer. Verksamhetsledare mha tillfällig 
planeringsgrupp 

1 gång per år 

Nyckeltal för miljöförvaltning Skånes Kommuner deltar i arbetet och har en 
samordnande roll och hjälper därtill med att 
administrera systemet. Det är Skånes 
Kommuner som har kontraktet med 
Miljöbarometern. 

Verksamhetsledare mha 
arbetsgrupp 

Workshop två gånger per år 
Rapportering 1 gång per år 

Utbildning  Tid Innehåll 

Utbildning om MKN vatten Hösten Tillsyn industri mm 
Förslag på föreläsare är Naturvårdsverket, Länsstyrelsen 



  2022-07-05 

Besök på kommunerna Verksamhetsledarna besöker kommunerna 
för att lyssna av deras behov, träffa 
inspektörer och få idéer och inspiration för 
att kunna utveckla samverkan. Besöken 
beräknas ta 1,5 timme. Börjar med de 
kommuner som inte har någon representant 
i styr- eller beredningsgrupp. 

Verksamhetsledare 2 besök per termin (liten + stor 
kommun) 
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Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2023 

Förslagslämnare: 

(namn, e-postadress och kommun) 

Svedala kommun 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

 

Projektnamn/rubrik: 

Egenkontroll för fastighetsägare - Revidering av tidigare projekt

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☐  Livsmedel ☐ 

Kemikalier ☐  Dricksvatten ☐ 

Hälsoskydd ☒  Lantbruk ☐ 

Avlopp ☐  Vattenförvaltning ☐ 

Bakgrund, syfte med mera  

 

2008–2009 gjorde MSS ett projekt vid namn ”Egenkontroll för fastighetsägare”. Jag tycker att det var 

ett strålande arbete och jag använder mig av det materialet fortfarande.  

Jag föreslår ett projekt där vi tittar över materialet och justerar det som inte stämmer längre där lagtext 

och annat kan ha ändrats.  

Det är synd att ett så stort arbete ska bli inaktuellt. Vi jobbar ju hela tiden med/mot fastighetsägare och 

att ha ett sådant material att skicka ut är väldigt mycket värt. 

_________________________________________________________________________________ 
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Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2023 

Förslagslämnare: 

Vellinge kommun) 

Projekt  ☐ 

Övrig aktivitet ☒ 

 

Projektnamn/rubrik: 

Förvaring och hantering i övrigt för gödsel.

Ange vilka tillsynsområden som berörs: 

Miljöfarlig verksamhet ☐  Livsmedel ☐ 

Kemikalier ☐  Dricksvatten ☐ 

Hälsoskydd ☐  Lantbruk ☒ 

Avlopp ☐  Vattenförvaltning ☐ 

Bakgrund  

Gödseln är en viktig resurs för lantbrukarna som odlar, men det är också viktigt att förvara gödseln 

ansvarsfullt. Verksamheterna kan ha bra koll på vilka mängder gödsel som uppstår, hur de bäst 

förvaras tills de sprids. Andra verksamheter improviserar efterhand med risk för övergödning till 

närliggande vatten och gödselbrand för att förvaringen har skett med exempelvis otillräcklig 

lagringskapacitet eller för lång tid. Men hur vanliga är problemen med övergödning och gödselbrand? 

 

Syfte 

Idéen med projektet är att kartlägga de vanligaste problemen som uppstår med gödselförvaringen för 

att se vilka problem som återkommer. Genom att kartlägga de vanligaste problemen kan tillsynen på 

gödsel fokusera på att åtgärda de vanligast förekommande problemen. 
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Mål för projektet/aktiviteten 

Projektet är tänkt att ske i samband med tillsyn på lantbruk. Resultaten avses att finnas tillgängliga 

som statistik över vanliga problem till följd av brister i samband med förvaring av gödsel, samt 

exempel på lösningar på de vanligaste problemen. Andra målet är att sammanställa statistik som kan 

redovisas till lantbrukarna, LRF och inspektörerna i informationssyfte. Att informera kan räcka för att 

förbättra verksamheter när verksamhetsutövarna får med kunskap om vad bristerna kan orsaka för 

skada. 

 

Aktiviteter inom projektet 

Ett introduktionsmöte med genomgång om grunderna i gödselförvaring, vad lantbrukare förväntas 

kunna och vilken utrustning som förväntas finnas. Efter genomgång skrivs en gemensam checklista 

som utformas så att alla inspektörer som genomför projektet kan genomföra tillsynen på samma sätt. 

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 är tänkt att ske i samband med tillsyn på lantbruk. Resultaten avses att finnas tillgängliga 

som statistik över vanliga problem till följd av brister i samband med förvaring av gödsel, samt 

exempel på lösningar på de vanligaste problemen. Andra målet är att sammanställa statistik som kan 

redovisas till lantbrukarna, LRF och inspektörerna i informationssyfte. Att informera kan räcka för att 

förbättra verksamheter när verksamhetsutövarna får med kunskap om vad bristerna kan orsaka för 

skada. 

Samverkan 

Samverkan mellan olika kommuners inspektörer behövs för att samla data om de vanligaste 

problemen med gödselförvaring. Inför och efter tillsyn kan ett gemensamt möte ske. Inför så att 

inspektörerna kan dela med sig av förväntningar och frågor om projektet. 

Efter för att dela med sig av vad som var bra och dåligt med gödselförvaringen och exempel på 

lösningar. 

 

Övriga kommentarer 

Om projektidén verkar liten finns det utrymme för mer innehåll. Exempelvis kan gödselhantering i sin 

helhet bli ett projekt. Från att det hämtas från djuren, till att den läggs ut på fälten eller transporteras 

bort av godkänd transportör. Detta kan förebygga hygienklagomål för hälsoskyddsinspektörer och 

övergödningsärenden för miljöskyddsinspektörer och naturvårdshandläggare. 
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Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2023 

Förslagslämnare: 

(namn, e-postadress och kommun) 

Länsstyrelsen Skåne 

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

 

Projektnamn/rubrik: 

Kunskapshöjning för att upptäcka illegal avfallshantering

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) 

Avfallsbrottsligheten har förutom en negativ påverkan på samhället också en negativ påverkan på 

miljön och naturen bland annat i form av förlorade ekosystemtjänster som följer av att föroreningar 

lakas ut från illegala tippningar som påverkar ytvatten och grundvatten. Föroreningar kan även hamna 

i luften i samband med de bränder som ofta uppstår i ansamlingar av avfall. Samhällets kostnader för 

föroreningar är omfattande men samtidigt svår att bestämma eftersom alla kostnader inte finns 
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sammanställda och inte heller är kvantifierade så som kostnader för förorenad mark eller grund- och 

ytvatten. 

Den dominerande drivkraften bakom att hantera avfall illegalt är stora ekonomiska förtjänster i 

kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff. Det finns två modeller för att tjäna pengar på 

avfallet. Det kan delas upp i sådant avfall som har ett marknadsvärde och som därför kan säljas illegalt 

samt avfall som kostar pengar att ta om hand på ett lagenligt sätt. För avfallet som kostar att ta hand 

om kan brottslingar tjäna stora pengar på att ta betalt av avfallsproducenten och sedan behandla 

avfallet på ett billigt och olagligt sätt som att gräva ned, bränna eller tippa i terrängen. Brottslingar kan 

ge ett lågt anbud på avfallshanteringen men ändå tjäna stora pengar. 

 

Syfte 

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

- Underlätta för tillsynsmyndigheter att upptäcka illegal avfallshantering.  

- Ge en ökad samsyn mellan tillsynsmyndigheter i arbetet med att bekämpa illegal 

avfallshantering.  

- Ge ett kvalitetssäkrat och likriktat arbetssätt för uppströmsarbete. 

- Effekten av en kunskapshöjning och ett likriktat arbetssätt blir fler upptäckta fall av illegal 

avfallshantering och därmed en minskning av negativ påverkan på miljön.  

 

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)  

När projektet är färdigt har vi skånska miljöinspektörer inom avfallsområdet som har en ökad kunskap 

om hur man upptäcker illegal avfallshantering.  

 

 

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.) 

Checklistor för uppsökande tillsyn, FAQ med olika scenarion man kan ställas inför i tillsynen, 

utbildningsdagar med föreläsare.  

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

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

involveras? Är det internt/externt projekt?) 

Tillsynsmyndigheter 

Samverkan 

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

Samverkan skulle kunna vara med Naturvårdsverket och Polismyndigheten.  

 

Övriga kommentarer 
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Förslag till Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan 2023 
Förslagslämnare: 

(namn, e-postadress och kommun) 

Länsstyrelsen

Projekt  ☒ 

Övrig aktivitet ☐ 

 

Projektnamn/rubrik: 

Tillsyn av strandskydd

Ange vilka tillsynsområden som berörs:  

Natur 

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) 

Strandskyddet kring hav, vattendrag och sjöar är angeläget för såväl friluftslivet som för växt- och 

djurliv. I Skåne är trycket på naturen stort, vi har en stor befolkning, vi är många som vill kunna nyttja 

oss av allemansrätten och allt fler vill bygga strandnära. Samtidigt är strandzonen nödvändig för 

många växt- och djurarter och med klimateffekter och stigande havsnivåer riskerar strandzonen att 

krympa. Att upprätthålla strandskyddet är angeläget utifrån många aspekter. 

 

Strandskyddet är en högaktuell fråga. Strandskyddsutredningen redovisades 2021, lagändringar 

diskuteras i regeringen, länsstyrelserna har fått i uppdrag att öka tillsynsvägledningen till kommunerna 

samt att digitalisera strandskyddets gränser, den nationella tillsynsstrategin lyfter strandskydd.   

 

Syfte 

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

Tillsyn är viktigt utifrån rättssäkerhet och likabehandling. De flesta fastighetsägare respekterar 

strandskyddet, söker dispens om de vill bygga till, och rättar sig efter det beslut de fått. Men det finns 

också de fastighetsägare som går utanför sin tomtplats och inkräktar på det allmänna intresset som 

strandskyddet utgör.  
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Att upptäcka överträdelser i tid är angeläget eftersom det bli svårare att förelägga om rättelse ju längre 

tid som passerat och fastigheten kanske t.o.m bytt ägare.  

 

En strand som tagits i anspråk och där man inte kan förelägga om rättelse är förlorad och privatiserad 

för alltid.  

 

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 alla kommuner bedriver strandskyddstillsyn i någon omfattning. Behoven kan variera 

mellan kommuner, men de flesta har något område som är skyddat. Målet är också att uppmärksamma 

behovet av strandskyddstillsyn så att tillsynen blir en självklar del av kommunens övriga 

miljöbalkstillsyn.  

  

 

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.) 

Några förslag på aktiviteter: 

1. Inleda med utbildning/tillsynsvägledning hösten 2022 
2. Tillsynskampanj med fokus tex område med mycket fritidsbebyggelse eller där man med 

lokal kännedom vet att det sker mycket överträdelser.  
3. Pressmeddelande som går ut i god tid – ett från Miljösamverkan Skåne plus att de enskilda 

tillsynsmyndigheterna som deltar även bjuder in till pressträff el liknande i anslutning till 
tillsynen. Finns att återanvända från tidigare tillsynskampanjer med Miljösamverkan Sverige 
och länsstyrelserna.  

4. Skicka information i förväg till berörda fastigheter gällande de planerade tillsynsinsatser (får 
givetvis anpassas efter vad vi väljer för områden). Vi har sett att det ger en viss effekt bums.  

5. Kampanjen kombineras även med uppföljning av ett urval av givna dispenser.  
6. Tillsyn i fält under vår, tidig höst/september. 
7. Handläggarstöd för naturtillsyn finns på Miljösamverkan Sveriges hemsida. En projektgrupp 

inom Miljösamverkan Sverige jobbar nu med att komplettera detta material med fokus 
strandskyddstillsyn t ex tar fram ett anpassat fältprotokoll mm. 

8. Mellanmöte/möjlighet att stämma av med jurist efter genomfört fältarbete vid behov. Ev i 
form av workshop där man diskutera specifika principfrågor, prioriteringar, skälighet. 

9. Återkoppling/redovisning från tillsynsmyndigheterna. 

Målgrupp för projektet/aktiviteten (mottagare) 

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

involveras? Är det internt/externt projekt?) 

Kommunernas miljönämnder samt byggnadsnämnder/ motsvarande 

 

Samverkan 

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

      

 

Övriga kommentarer 

      

 

 

 


