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Vad förväntas kommunerna göra?

1.Rapportera den 28 februari varje år

2.I tillsynen prioritera vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå MKN

3.Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp

4.Inrätta vattenskyddsområden

5.Tillse att vattentäkter som inte är kommunala har 
god kemisk status och god kvantitativ status och 
ett långsiktigt skydd

6.Utveckla sin planläggning och prövning

7.Utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner/strategier



EU har granskat sveriges 
livsmedelskontroll

• General Audit 20110 pågår

• 4 revisioner har berört kommunal 
kontroll

• Anmärkningar på
• Brister uppföljning

• Kontrollen fungerar ineffektivt

• Saknas datum för åtgärder

• Det saknas ca 100 inspektörer



Revision av livsmedelskedjans 
kontrollmyndigheter

- 17 juni 2010 har en särskild utredare 
tillsats för at t ta fram en process för 
revision livsmedelskedjans 
kontrollmyndigheter

- Klart 1 mars 2011



Kommitté utbildning ny PBL 2011

- Statlig kompetenssatsning PBL – på rätt 
sätt

- Alla som arbetar med PBL i kommuner, 
länsstyrelse och andra statliga 
myndigheter ska erbjudas utbildning

- Utbildningarna sker regionalt i Sverige 
2011 och 2012



Ny miljötillsynsförordning remiss

- Ändringar föreslås från 1/1 2011

- Bättre struktur 2 kap 80§

- Tydligare ansvarsfördelning

- Större krav på prioriteringar avvägningar i 
tillsynsplanerna 

- Energimyndigheten ny tillsynsvägledande 
myndighet

- Tydligare tillsynsvägledning



Buller

- EU:s bullerdirektiv fas 2 senast 30 juni 2012 ska 
kartläggning av buller gjorts i de tio största 
städerna  och storstäderna i Sverige

- SKL håller i nätverk tillsammans med 
Naturvårdsverket

- Trafikverket ska också kartlägga vägar järnväg

- Gränsdragning kommun Trafikverket

- Oklart vilken metod som ska användas



Miljözoner

- Förslag på nytt verktyg för kommunerna

- Krav på bilar att klara EU krav

- Dubbdäcksförbud utökas

- Skyltning krävs



Aktuellt om vattendirektivet
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Kompetensstöd/ seminarier

• Miljö plan räddningschefer 28-29 okt

• - Ledarskapets betydelse för effektiv 
rättssäker myndighetsutövning 

• Samhällsbyggande för klimatet 13,19,21 okt

• 17 nov

• Presidiedagar våren 2011 på SKL

• 9-10/2 , 16-17/3 och 22-23/3

• Mer info skl.se


