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Uppdaterad aktivitetsplan för Jordbruksverkets
plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken
2016-2018
Aktivitetsplan 2016-2018
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska Jordbruksverket ha en treårig plan för den
tillsynsvägledning som planeras. Jordbruksverket antog ”Plan för tillsynsvägledning enligt
miljöbalken för åren 2016-2018” den 10 december 2015. Målsättningen är att planen för
tillsynsvägledning ska revideras vart tredje år. Under mellanåren kommer enbart
aktivitetsplanen att uppdateras.
Ny lagstiftning tillkommer och vår omvärld förändras ständigt och det skapar nya
förutsättningar för verkets tillsynsvägledning. Inriktningen på tillsynsvägledningen ligger
ändå fast vilket innebär att det är främst aktiviteter som strävar efter att uppfylla
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen Övergödning och Ett rikt odlingslandskap som
kommer att prioriteras.
Tidigare planerat tillsynsprojekt under 2017 om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel
inom vattenskyddsområden kommer inte att genomföras som ett tillsynsprojekt. Istället
kommer en utbildning om prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden att
arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i början av 2017.
8.2 Aktiviteter 2017










Vägledning till kommunerna om prövning av tillstånd för hantering av gödselmedel
inom vattenskyddsområde. Vägledningen kommer att tas fram i samverkan med Havsoch vattenmyndigheten.
Vägledning till kommunerna om den nya lagstiftningen om obligatoriska funktionstest
som trädde i kraft 26 november 2016.
Vägledning till kommunerna vid handläggning av anmälningspliktiga djurhållande
verksamheter enligt miljöbalken.
Informationsinsats om spridning och lagring av gödselmedel efter uppdatering av
föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket.
Informationsinsats till kommunerna om de nya regelverket kring POPs-förordningen
(pantflaskor och metallburkar).
Uppdatering av Jordbruksverkets vägledning Gödsel och miljö.
Årlig handläggarträff riktad till länsstyrelserna om tillsynsvägledning enligt
miljöbalken.
Arbeta aktivt med tillsynsvägledning via webbforumet Effektiv Näring inom
arbetsområdena växtnäring, växtskydd, IED, animaliska biprodukter och energi.
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8.3 Aktiviteter 2018









Tillsynsprojekt om golfbanor som vänder sig till kommunernas miljöinspektörer.
Tillsynsprojektet kommer att tas fram i samverkan med Naturvårdsverket och
Kemikalieinspektionen.
Vägledning kring biogasanläggningar kopplade till jordbruksverksamheter.
Vägledning kring föreskriften om Natur- och kulturvärden i jordbruket.
Förstärkt vägledning om egenkontrollförordningens 6 § på jordbruksföretag kopplat
till vattenmyndigheteras åtgärdsprogram för vatten.
Informationsinsats om EUs nya kontrollförordning och dess påverkan på tillsynen av
växtskyddsmedel enligt miljöbalken.
Årlig handläggarträff riktad till länsstyrelserna om tillsynsvägledning enligt
miljöbalken.
Arbeta aktivt med tillsynsvägledning via webbforumet Effektiv Näring inom
arbetsområdena växtnäring, växtskydd, IED, animaliska biprodukter och energi.

