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Förbundet styrs av en direktion
• Representanter från medlemskommunernas fullmäktige
• Ordförande byts vart annat år
• Förbundet är en egen juridisk person fristående från 

medlemskommunerna
• Balanserat styrkort 2021 - 2024 med 5 perspektiv

 Service
 Utveckling
 Ekonomi
 Medarbetare
 Miljö- och samhälle



Uppdraget  
Förbundets huvuduppdrag är myndighetsutövning inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet.

• Livsmedel
• Miljö och hälsa
• Smittskydd
• Strålskydd
• Receptfria läkemedel
• Sprängämnesprekursorer
• Alkohol och tobak



Uppdelning av ansvar

Förbundet
• Myndighetsutövning
• Ansökningar/anmälningar
• Bedriva tillsyn
• Klagomål, olyckor
• Information och 

rådgivning
• Remissinstans

Kommunen
• Miljöövervakning
• Naturvård
• Kommunens interna 

miljöarbete
• Planer och kommunala

dokument, ex LÅP



Fördelar

• Samordningsvinster organisationsmässigt
• En mer samlad kompetens
• Tydlighet mot kommunen som VU i olika tillsynsärenden
• Inblick i hur de olika kommunerna arbetar ger oss en 

bredd och ökad insikt
• Möten kan ske med flera kommuner i frågor kopplat 

till vår tillsyn



Fördelar
• Möjlighet att få en större övergripande bild även över 

kommungränserna
• Samsyn över kommungränserna i tillsynen
• Samordningsmöten med kommunala organisationer 

som arbetar för flera av kommunerna
• Större företag som är etablerade/verkar i flera av våra 

kommuner, underlättar vid tillsyn



Utmaningar
• Ett längre avstånd i vardagen mot att sitta på samma 

förvaltning
• Gränsdragningen mellan miljöövervakning och 

vårt myndighetsuppdrag inte alltid är helt tydlig
• Flera kommunala riktlinjer och kommunala föreskrifter 

att förhålla oss till
• Ibland svårt för allmänheten att förstå att vi är en 

myndighet



Exempel där vi samverkar med kommunerna

• Ärendeförfrågan från bygglov om ex. VA + FO

• Arbete med tillsyn av förorenade områden

• Rivningstillsyn

• Nedskräpningsärenden

• Exploateringstillsyn, ex:
 masshantering
 sulfidproblematik



Tillsyn MKN vatten

Mål 1 i förbundets styrkort: 

Miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
uppnås samt att en försämring av övriga 
vatten inte sker. 

• Tillsynen bedrivs på B- och C-
verksamheter 

• Förbundet har valt att fokusera tillsynen 
med koppling till ytvattenförekomster 
samt vattenskyddsområden med MKN.

Målet med tillsynen är att verksamheterna ska 
få kunskap om:
• statusklassningen i den lokala 

vattenförekomsten och 
miljökvalitetsnormer generellt.

• hur deras verksamhet påverkar 
angränsande vattenförekomst.

• hur de fortlöpande ska arbeta för att 
minimera miljöpåverkan på vatten.



• Handläggarstöd

• Checklista

• Infoblad om miljökvalitetsnormer för vatten

• Infoblad om prioriterade och särskilt förorenade 
ämnen enligt vattendirektivet

• Stöd genom VISS och KEMI

• FAS 1
- grunder om MKN och vatten

- fokus på inventering av kemikalier/utsläppspunkter för att få indikation 
på vilka verksamheter som påverkar den lokala recipienten.

- VU ska inventera kemikalierna kopplat till vattenutsläpp med fokus på 
SFÄ/prioämnen enligt vattendirektivet.

• FAS 2
- granskning av vilka kemikalier som innehåller SFÄ eller prioämnen enligt 

vattendirektivet

- ev. provtagning och utfasning

- egenkontroll

• Om inget vattenutsläpp
- Olyckor och driftstörningar

- Har förändring inom vht skett som kan ha påverkan på recipienten?

- Avfall- och kemikaliehantering

• FAS 3
• Uppföljning av provtagning och egenkontroll.
•
• FAS 4
• Uppföljning av kemikaliehantering, egenkontroll och provtagning.



Tillsyn små avlopp
• Pågått sedan 2010
• Prioritering utifrån kommunernas VA-plan och recipienter
• Hög skyddsnivå i majoriteten 

av våra kommuner
• Mycket omvandlingsområden
• Gemensam VA-rådgivare för

alla tre kommuner



Tillsyn lantbruk
• Cirka 350 verksamheter i registret
• Många hästverksamheter
• Inventering i avrinningsområden för att kunna hitta 

lantbruk vi saknar i registret
• Prioritering utifrån status på

recipienten



Frågor



Tack! 
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