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Datum 2017-06-29

[Skriv här]

Sammanställning av preliminära tillsynsvägledande insatser för 2018 från Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten
och Kemikalieinspektionen
Projektets rubrik

Ansvarig myndighet

Målgrupp

Buller inomhus
- Se över
vägledning
Bassängbad
-Se över allmänna
råd och övrig
vägledning
Vårdlokaler
-Se över
vägledning
Radon
-Se över allmänna
råd och övrig
vägledning
Samverkansprojekt:
Tillsyn av
växtskyddsmedelsanvändning
på golfbanor
Samverkansprojekt:
Tillsyn av varor i
detaljhandeln.

Folkhälsomyndigheten

Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan
Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan

Seminarie:
Tillsyn av kemiska
produkter,
bekämpningsmedel
och varor i
detaljhandeln

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Tidpunkt
för leverans
Preliminärt
kvartal 3-4
Preliminärt
kvartal 4

Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan
Kommuner,
Länsstyrelser och
Miljösamverkan

Preliminärt
kvartal 4

Naturvårdsverket,
Jordbruksverket,
Kemikalieinspektionen.

Kommuner

Tillsyn
kvartal 3-4

Kemikalieinspektionen

Kommuner

Kvartal 4 – 1
2019

Kemikalieinspektionen

Kommuner och
Länsstyrelser

Kvartal 3

Folkhälsomyndigheten

-

Kommentar

Kontaktuppgift

Folkhälsomyndigheten fortsätter med
översynen av vägledning om buller
under 2018.
Folkhälsomyndigheten fortsätter med
översynen av allmänna råd och övrigt
vägledningsmaterial om bassängbad
under 2018.
Folkhälsomyndigheten fortsätter med
revideringen av vägledning om
vårdlokaler under 2018.
Folkhälsomyndigheten behöver se över
sin vägledning om radon i samband med
implementeringen av
Strålsäkerhetsdirektivet.
Uppstartsdagar planeras i
augusti/september.

Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se

Inriktning är inte fastlagd, eventuellt
tillsyn av hemelektronik eller
biocidbehandlade varor i kombination
med tillsyn av artikel 33 i Reach.
Tvådagarsutbildning, som ger en bra
grundkunskap om kemikalietillsyn

Amanda Rosen, KemI
amanda.rosen@kemi.se

Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se

Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se
Lina Boström, FOMH
Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se

Emil Jansson, NV
emil.jansson@naturvardsverket.se

Amanda Rosen, KemI
amanda.rosen@kemi.se

[Skriv här]

Seminarie:
Tillsyn av kemiska
produkter,
fördjupning
Tillsynspaket:
Konkret vägledning
i form av
checklistor,
regellathundar,
FAQ mm
Tillsynsprojekt om
animaliska
biprodukter

[Skriv här]

Datum 2017-06-29

Kemikalieinspektionen

Kommuner och
Länsstyrelser

Kvartal 4

Endagsutbildning, som ger en fördjupad
kunskap om kemikalietillsyn. Riktar sig
till erfarna inspektörer

Björn Jonsson, KemI
bjorn.jonsson@kemi.se

Kemikalieinspektionen

Kommuner och
Länsstyrelser

Löpande

Kemikalieinspektionen kommer att
fortsätta ta fram olika tillsynspaket med
konkret vägledning kring olika
sakområden.

Amanda Rosen, KemI
amanda.rosen@kemi.se

Jordbruksverket

Kommuner

Kvartal 1-4

Tillsynsprojekt inom områdena:
1. Kontroll av hantering av matavfall
från restauranger och storkök

Anna-Karin Båvius, SJV
anna-karin.bavius@jordbruksverket.se

Seminarieserie om
vägledning för
prövning av små
avlopp

Havs- och
vattenmyndigheten i
samverkan med
Länsstyrelser

Länsstyrelser och
kommuner

Oklart när i
tiden

Handläggarträff:
Vattenskyddsområden
Handläggarträff:
Dammar/
vattenkraftverk

Havs- och
vattenmyndigheten

Länsstyrelser och
Generalläkaren

Vecka 6

Havs- och
vattenmyndigheten

Länsstyrelser

Preliminärt
kvartal 1-2

2. Kontroll av förvaring av animaliska
biprodukter i primärproduktionen"
Med anledning av att prövningen ligger
så nära tillsynsinsatsen, redovisas detta
här. När i tiden beror på om och när
regeringen beslutar om nya regler för
små avlopp.
Aktuella frågor med koppling till tillsyn
och prövning
Aktuella frågor med koppling till tillsyn
och prövning

Åsa Gunnarsson, HaV
asa.gunnarsson@havochvatten.se

Susanna Hogdin, HaV
susanna.hogdin@havochvatten.se
Anders Skarstedt, HaV vattenmyndigheten
anders.skarstedt@havochvatten.se

