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Vad är tillsynsspåret
Tillsynsspåret är när myndigheten på eget 
initiativ får igång efterbehandling. 
Men efterbehandling sker även:

Vid exploatering där föroreningar påverkas
Vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Planärenden



Miljömålet giftfri miljö
Vi har tillsammans bestämt att följande 
miljökvalitetsmål skall gälla:

Miljön skall vara fri från ämnen och 
metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan 
hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden

Ska nås inom en generation.



Vad behandlar 
generationsperspektivet

Halterna av ämnen, naturligt förekommande och 
naturfrämmande 
All fisk tjänlig som människoföda
Den sammanlagda exponeringen ska inte vara 
skadlig för människor. 
Förorenade områden är undersökta och vid 
behov åtgärdade. 

Två delmål



Två delmål för förorenade 
områden

Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker 
vid direktexponering och sådana förorenade områden 
som i dag, eller inom en nära framtid, hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden
skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången 
av år 2010.
Åtgärder skall under åren 2005—2010 ha genomförts vid 
så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att 
miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra 
senast år 2050. 



Når vi miljökvalitetsmålet?

Når vi delmål 6 och 7?  



Miljöbalken
…människors hälsa och miljö skyddas mot 
skador och olägenheter …
…kunskapskravet (du ska veta vad du gör) 
gäller alla för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet
…den som har förorenat ska se till att dess 
skada eller olägenhet avhjälps i den omfattning 
det kan anses skäligt…

efterbehandling



Miljöbalken
Efterbehandlingsåtgärden ska vara:

Tekniskt möjlig
Ekonomiskt rimlig
Miljömässigt motiverad

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att tillse 
detta, att avgöra om efterbehandlingen uppfyller 
miljöbalkens intentioner och krav

Samt, även bevaka att miljökvalitetsmålet följs



Styrmedel
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att öka den 
privatfinansierade efterbehandlingen

Ökade anslag
Sker inom ramen för miljöbalken men utförs för att 
miljökvalitetsmålet ska uppnås

Ökade insatser inom tillsynsvägledningen mot 
kommunerna:

Utbildningar
Handläggarträffar
Underlag för ansvarsutredningar
mm



Processen
Aktiviteter

Ansvarsfrågan
Miljötekniska markundersökningar
Skällighetsavvägning
Överklagat beslut
Sanering

Aktörer
Från båda ”sidor” inom ovan angivna aktiviteter
Blir ofta många



Aktörer i processen
Många, med varierande uppgifter
Genom att känna till hur de olika aktörerna i 
tillsynsprocessen arbetar och vilka krav som kan 
komma att ställas:

Ökar förståelsen
Vi kan lyfta de frågor som vi vet att andra 
aktörer behöver få svar på
Arbetet löper smidigare!



Du!
Vad gör du här idag, 
vad vill du uppnå med dagen, 
vilka frågor har du inför dagen

Skriv ner…
kontrollera om du fått svar innan paneldebatten…
har du inte fått svar – passa på att fråga då…


