
Tillsynsgruppen (4 pers)

Kärnverksamhet
• Tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (t.ex. 
granskning av egenkontrollprogram, miljörapporter och kvartalsrapporter, 
handläggning av underrättelser om avvikelser och anmälningsärenden, 
deltagande vid egeninitierade tillsynsbesök, besiktningar samt utreder 
avvikelser uppmärksammade av tredjepart)

• Tillsynsvägledning (t.ex. deltar i Miljösamverkan Västerbotten, 
handlägger remisser, anordnar samverkansträffar)

Övriga arbetsuppgifter
• Tillsyn enligt SEVESO-lagstiftningen (anläggningar med 
särskilt stor risk för allvarliga kemikalieolyckor)
• Prövning enligt lag om handel med utsläppsrätter

• Remisser, bl.a. planfrågor, statliga utredningar, förslag på förändringar i 
föreskrifter o.s.v. 

•Deltagande i prövning av miljöfarlig verksamhet



Anläggningar där Länsstyrelsen har tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn på ca 60 
anläggningar i länet inom ett flertal olika 
branscher där gruvindustrin är den mest 
omfattande.

• Gruvor  
• Avfall/soptippar/deponier • Ytbehandling  
• Avloppreningsverk • Massaindustri  
• Fiskodling  • Smältverk  
• Förbränningsanläggningar  • Verkstadsindustri 
• Trävaruindustri  • Plastindustri 
• Flyg  

  
  
  
  
  
  
 
 
 



Prioritering av tillsynsinsatser

• För de anläggningar där Länsstyrelsen har tillsynen används en 
prioriteringsmodell för att bedöma verksamhetens miljö- och 
hälsorisker samt tillsynsbehov. Prioriteringsgrunder är faktisk 
miljöpåverkan, nationella och regionala miljömål samt 
verksamhetens komplexitet. 

• Utifrån prioriteringen görs tillsynsbesök mer frekvent på de 
anläggningar med störst risker vilket ger stor miljönytta och bidrar till 
miljömålsuppfyllelse. 





• Tillståndet/domen

• Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

• Miljöbalkens krav på miljörapport

• Förordningen om egenkontroll

• Övriga branschspecifika förordningar
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Länsstyrelsen ställer krav till 
skydd för närboende, naturmiljö
och vatten – exempelvis att 
körning på våtmarker endast får
ske på väl tjälad mark
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3 och 4 kap Miljöbalken
Hushållning med mark- och vattenområden
- Riksintresse för rennäring
- Riksintresse mineral
- m m

Beslutet hänskjuts till regeringen om 
Bergmästaren och Länsstyrelsen har olika 
uppfattning
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11 kap Miljöbalken vattenverksamhet
- Dammsäkerhet
- Grundvatten
- Uttag av processvatten m m 

9 kap Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet
Teknikfrågor och miljökonsekvenser ang:
- Utsläpp till vatten och luft
- Efterbehandlingsfrågor
- Säkerhetsfrågor (Seveso)
- Rennäring, närboende m m 


