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IMPEL
EUROPEISKA UNIONENS NÄTVERK FÖR INFÖRANDE OCH 

GENOMDRIVANDE AV MILJÖLAGSTIFTNING

• är ett informellt samarbete/nätverk mellan 
EU:s medlemsländer, kandidatländer, 
Norge och EU-kommissionen 

• består också av nationella nätverk i de 
flesta länderna

• finansieras av de deltagande länderna och 
kommissionen
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Syftet med IMPEL är att: 

• förbättra kvaliteten i efterlevnaden av 
befintliga rättsakter på miljösidan

• rationalisera och effektivisera EU:s 
regelverk

• vara en mötesplats där länderna kan 
lära av varandra och dela 
erfarenheter
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IMPEL:s styrka är att:

• man utnyttjar erfarenheter av praktiskt 
arbete och att experter som jobbar på
fältet medverkar

• det informella arbetssättet ger bra 
diskussioner och leder till utbyte av 
information och stor öppenhet

• länderna lär av varandra – inte minst 
uppskattat av nya medlemsländer
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Så här arbetar man i IMPEL:
1. Ett långsiktigt arbetsprogram pekar ut områden 

där det behövs utveckling.
2. Förslag till IMPEL-projekt utarbetas av enskilda 

länder eller ”klustergrupper”
3.   IMPEL:s beslutande församling ”plenarmötet”, 

fattar beslut om projekt och rapporter från 
projekt. Plenarmötet består av de deltagande 
länderna samt EU-kommissionen. Man träffas 
två gånger per år.

4.   Arbetet genomförs i arbetsgrupper med stöd 
av en klustergrupp

5.   Erfarenheterna sprids
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Det svenska IMPEL-nätverket består av 
deltagare från:

Naturvårdsverket
Tillsyns- och föreskriftsrådets kansli
Länsstyrelserna
Kommunerna
Miljödepartementet
Kemikalieinspektionen
Socialstyrelsen
Rikskriminalpolisen
med flera

Kontaktpersoner för kommunerna är Kia Regnér, Österåkers kommun, 
och Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting.
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Syftet med det svenska IMPEL-
nätverket är att:

• förmedla svenska erfarenheter till 
myndigheter i andra länder

• fånga upp svenska behov av 
erfarenhetsutbyte med andra länder

• prioritera bland föreslagna IMPEL-projekt
• sprida lärdomarna som kommit fram till 

svenska myndigheter
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Det här kan du som arbetar på en 
myndighet använda IMPEL till:

• få träffa personer som arbetar med 
samma sak som du i andra länder

• få tillgång till europeiska erfarenheter
• sprida egna och svenska erfarenheter
• utveckla din kompetens
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Några exempel på IMPELrapporter:

• Best Practice in Compliance Monitoring
• Management Reference Book for 

Environmental Inspectorates
• IRI Sweden (kollegial granskning av 

tillsynsmyndigheter)
• Best Practice concerning Training and 

Qualification for Environmental Inspectors
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Fokus i IMPEL-arbetet just nu är:

• bra miljötillsyn i EU (alltid i fokus)
• översynen av Tillsynsrekommendationen
• översynen av IPPC-direktivet
• rationellt utformade regler inom EU
• gränsöverskridande transporter av farligt 

avfall
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Pågående IMPELprojekt med koppling till 
översynen av EU:s Tillsynsrekommendation:

• IMPEL Input to the Further Development 
of the RMCEI (= EUs Tillsynsrekommendation)

• Doing the Right Things II – Developing a 
step – by – step guidance book for 
planning of environmental inspections
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Engagemang i IMPELprojekt

• kräver stort arbete med förberedelse och 
med gedigen och aktiv medverkan 

• rekryteras bland erfaren personal 
• behöver oftast förankras via stödgrupper 

eller andra kontakter
• kräver efterarbete med granskning av 

rapportutkast och med spridning av 
resultat

• är på engelska
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IMPEL på nätet:

• Det internationella nätverket: 
http://ec.europa.eu/environment/impel/

• Information om pågående projekt, färdiga 
rapporter, kontaktinformation till alla 
medverkande länder med mera!

http://ec.europa.eu/environment/impel/
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IMPEL på nätet forts.

• Det svenska nätverket lägger ut 
information på Naturvårdsverkets 
webbplats. Här finns bland annat hjälp att 
hitta på den internationella webbplatsen 
och mötesanteckningar: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-
och-andra-styrmedel/Tillsyn-och-
egenkontroll/Internationellt-arbete-med-
tillsyn/IMPEL/

http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Tillsyn-och-egenkontroll/Internationellt-arbete-med-tillsyn/IMPEL/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Tillsyn-och-egenkontroll/Internationellt-arbete-med-tillsyn/IMPEL/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Tillsyn-och-egenkontroll/Internationellt-arbete-med-tillsyn/IMPEL/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Tillsyn-och-egenkontroll/Internationellt-arbete-med-tillsyn/IMPEL/
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Mer information om IMPEL på
svenska:

• webbtidningen TillsynsNytt
• andra tidningar t ex Miljö och Hälsa
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