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Verksamhetsplan, Miljösamverkan Sydost 2021
Livsmedelsprojekt
Samsynsprojekt inom kontrollområde spårbarhet (Redlighet)
Mål
Ta reda på om köttet som säljs i en butik eller serveras på en restaurang kommer från ett godkänt
slakteri/styckanläggning.
Verifiera att spårbarhet finns för ägg.
Öka kunskapen hos företagarna om kravet på spårbarhet och vilken information de ska tillhandahålla
och förbättra inspektörernas kunskap om spårbarhet och beivra fusk.
Beskrivning
Livsmedelsprojektet 2021 är en sammanslagning av tre projektförslag som alla handlade om
spårbarhet.
Kött som säljs till restauranger utan att ha passerat ett godkänt slakteri och/eller
styckningsanläggning förekommer – så kallat svartslaktat kött. Detta är en typ av livsmedelsfusk som
kan generera stora vinster för företagaren, men riskera konsumenters hälsa och förtroende då man
inte kan vara säker på att köttet kommer från friska djur. Ett av målen i projektet är att verifiera
spårbarheten för kött i butiker och restauranger.
Livsmedelsfusk med ägg är inte helt ovanligt. Det kan röra sig om ägg som kommer från andra delar
av Europa och säljs utan att nödvändig dokumentation – exempelvis om Salmonella – finns.
Projektet kan komma att innefatta en samsynsdel där kommunerna gör inspektioner tillsammans för
erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Miljöprojekt & temadagar
Tillsynsprojekt, miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”
Uppföljning av tillsynsprojektet ”Miljökvalitetsnormer för vatten 2019 med fokus på PFAS
på räddningstjänsten”.
Informations/handledningsprojekt, miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”
Klimatanpassning i tillsynen
Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För
att minska risken för föroreningsspridning och andra problem, är det viktigt att miljöfarliga
verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter.
MSO Sverige har nyligen gjort ett projekt om detta och det finns även mycket bra material från SMHI,
Länsstyrelsen Kalmar, och flera andra myndigheter. Målet med projektet är att sammanställa det
material som finns och anpassa det till ett handläggarstöd och underlag som kan användas vid
inspektion. Miljöområdet är brett och några frågor är allmänna vad gäller klimatanpassning, men på
de flesta områden behövs ett mer specifikt material, för att nå verksamheterna och få dem att jobba
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med frågan.

Handledningsprojekt, fritt val
Riktlinjer gällande oljeavskiljare Hultsfred/Vimmerby
Oljeavskiljare förekommer i många verksamheter där tillsyn sker. Målet för projektet är att få
kunskap om oljeavskiljarens funktion. Genom tillsyn se till att oljeavskiljaren uppfyller dagens krav på
rening, provtagning, egenkontroll, utsläppspunkt m.m. För att få en enhetlig bedömning med
likartade krav tas gemensamma riktlinjer fram. Dessa ska gälla både befintliga verksamheter och
nyinstallationer, med syftet att i första hand vara ett stöd för inspektörer men även vara till nytta för
verksamhetsutövare, projektörer, konsulter och fastighetsägare.
Miljösamverkan Sverige har inget material framtaget, men flera kommuner har material man kan
utgå ifrån för att begränsa arbetsinsatsen.
Projekt från 2020
Vid behov flyttas vissa delar av projekten från 2020 till 2021. Detta sker efter att frågan tas upp i
styrgruppen.

Pågående samordning av projekt
Nedlagda deponier
Samordning av arbetet att kartlägga, undersöka och åtgärda länens nedlagda kommunala deponier
pågår sedan 2010. Under året kommer ett möte med länens kontaktpersoner att anordnas.
Temadagar

Effektiv bostadstillsyn med ventilation.
Uppdatering om olika ventilationslösningar i bostäder och verksamheter. Det finns många
typer av ventilationssystem och ventilationsdon i bostäder, på HVB-hem, asylboenden och
andra offentliga lokaler. Många klagomålsärenden de senaste åren visar att det är vanligt
med stora brister. Hur är det tänkt att de olika systemen ska fungera? Risker med olika
system? Tips på kritiska punkter att inspektera. Ny teknik? Bra respektive dålig placering av
don i ett rum? Buller?
Kommunal samsyn kring prövningar av avloppstillstånd samt vid tillsyn/inventering av små
avlopp
Vid inventering av små avloppsanläggningar kan det uppstå oklarheter och problematik ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt samt frågor om kommunernas roll och utmaningar.
Det är angeläget att få en samsyn mellan kommuner och inspektörer om vilka krav som kan
och bör ställas vid tillsyn av små avloppsanordningar för att minska miljö- och hälsoriskerna.
Syfte och mål
Det övergripande och långsiktiga målet för en temadag är att tillsynen/inventeringen av små
avloppsanläggningar ska bli mer effektiv, rättssäker och ändamålsenlig. Genom samverkan
mellan inspektörer i olika kommuner uppnås en större överrensstämmelse i tolkningen av
lagstiftningen vilket leder till mer likvärdiga bedömningar.
Målen för en temadag är:
• Öka samsynen mellan inspektörerna
• Öka likvärdigheten i bedömningar
• Utbyta kunskaper och erfarenheter inspektörer emellan
• Öka rättssäkerheten i tillsynen
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Förväntad effekt av temadagen:
• Stärkt yrkesroll för inspektörerna genom ökad kunskap och erfarenhet
• Ökat samarbete mellan inspektörerna och bättre kontaktvägar kommunerna emellan
• Höjt förtroende för inspektörerna hos verksamhetsutövarna och allmänheten
• Fortsatt samsynsverksamhet mellan kommuner framöver
Kvalitetssäkra förelägganden, beslut med vite, förbud etc. Skulle kunna kombineras med
föreläsning av miljöåklagare.
Samt tre temadagar knutna till valda projekt.

Övriga aktiviteter
MSO kommer att fortsätta med kontakterna till miljösamverkansnätverket.
Miljösamverkan Sydost kommer under året att samordna ett möte med länens
kommunernas presidier och miljöchefer.

Organisation
”Miljösamverkan Sydost” bedrivs i samarbete mellan kommunerna i Kalmar län, Region
Gotland, Länsstyrelserna Kalmar och Gotlands län samt Kommunförbundet Kalmar län.
Verksamheten bedrivs enligt avtalet med samtliga parter för perioden 2020 - 2022.

Årsmöte
Miljösamverkan Sydosts högsta beslutande organ är årsmötet, där varje deltagande part
äger en röst var.
Vid årsmötet ska verksamhetsberättelse och budget för föregående års arbete redovisas.
Årsmötet avgör vilka miljökvalitetsmål som ska styra två av miljöprojekten.
På mötet väljs två av de fyra kommunala representanterna till styrgruppen för en tid av två
år. Årsmötet genomförs den 4-5 mars i Borgholm.

Styrgruppen
Ansvarar för övergripande beslut som verksamhetsplan och budget samt för återkoppling till
respektive huvudman. Inför årsmötet sammanställer styrgruppen förslag till vilka
miljökvalitetsmål som ska vara styrande för två av miljöprojekten.
Beslut i principiellt viktiga frågor tas också i styrgruppen. I styrgruppen finns representanter
för projektets huvudmän.

Referensgrupperna, miljö och livsmedel
Agerar ”bollplank” för projektet/projektledaren och har ansvar för förankring av projektet i
den egna organisationen. I referensgrupperna arbetar representanterna för kommunernas
miljö- och livsmedelsförvaltningar, Länsstyrelserna samt projektledaren. Referensgruppen
miljö är även Länsstyrelsens grupp för tillsynsvägledning inom Miljöbalken.

Arbetsgrupper
En arbetsgrupp bildas för varje projekt som Miljösamverkan Sydost ska arbeta med.
Projektledaren är adjungerad till varje arbetsgrupp. För varje projektområde utformas en
projektplan med syfte och tidplan för olika aktiviteter.
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Tidplan VP 2021 (Reservation för tidsändringar under kolumnen möten!)
Tid
Januari
Februari
Mars

Möten

Årsmöte 4-5
mars, Borgholm
April
Maj

TVL
Styrgrupp

Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

TVL
Styrgrupp
Presidie- och
miljöchefsmöte
TVL
Styrgrupp

Projekt

Temadagar
Miljö:

Livsmedels-projekt:
Samsynsprojekt inom Effektiv
kontrollområde
bostadstillsyn med
spårbarhet

Övrigt
Löpande arbete
med hemsidan och
miljösamverkans
nätverket.

ventilation

Miljöprojekt:
Uppföljning av
tillsynsprojektet ”
MKN i vatten med
fokus på PFAS hos
räddningstjänsten”

Kommunal samsyn
kring prövningar av
avloppstillstånd
samt vid
tillsyn/inventering
av små avlopp

Klimatanpassning i
tillsynen

Kvalitetssäkra
förelägganden

Riktlinjer för
oljeavskiljare

Samt minst tre
temadagar knutna
till miljöprojekten

Nedlagda
kommunala
deponier
Ev arbete med
färdigställande av
projekt från 2020

Verksamhetsplanering 2022 klar

Verksamhetsberättelse 2021
påbörjas

